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VOORWOORD 
 
 
 
 

 
Sinds 1 april 1996 registreren Psychiatrische Ziekenhuizen en Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen 
minimale psychiatrische gegevens en sinds 1 september 1998 doen ook de Initiatieven voor Beschut Wonen en 
Psychiatrische Verzorgingstehuizen aan registratie van de minimale psychiatrische gegevens. Om de registratie 
binnen de instellingen te ondersteunen werd er bij de start van de MPG registratie een handleiding voorzien voor het 
registreren van de minimale psychiatrische gegevens, in 1997 verscheen hiervan een tweede druk.  
 
Slechts door het gebruik van een registratie-instrument merken we onvolkomenheden, aspecten binnen de registratie 
die niet helemaal aan de realiteit van de instellingen beantwoorden. Naar aanleiding van reacties uit de instellingen 
zijn er een aantal wijzigingen gebeurd aan de registratieprocedure. Deze wijzigingen werden aan de instellingen 
meegedeeld door middel van twee omzendbrieven (September 1999 en December 2002). Met deze derde druk van de 
handleiding voor het registreren van de minimale psychiatrische gegevens willen we de verschillende wijzigingen 
opnemen die ondertussen aan de registratieprocedure gebeurden.  
 
Met deze handleiding willen wij de MPG-invuller een overzichtelijk naslagwerk bieden dat kan geraadpleegd worden 
in geval van twijfel over de juiste wijze van registreren. Deze bundel bevat onder meer een schematische voorstelling 
van het verloop van de registratie, een uitgebreide beschrijving van de items en van de scoreprocedures, en een 
beschrijving van de manier waarop de gegevens aan de Federale Overheidsdienst dienen te worden verstuurd. 
 
De MPG-verantwoordelijken kunnen verder bij de universitaire coördinatoren terecht voor alle problemen i.v.m. de 
definities, het computerprogramma en de organisatorische en technische aspecten.  
 
Wij hopen dat de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens ertoe mag bijdragen dat de psychiatrische 
voorzieningen zichzelf beter leren kennen en de overheidsinstanties een aangepast en op de feiten afgestemd beleid 
kunnen voeren. 
 
 
Voor verdere inlichtingen of opmerkingen i.v.m. deze handleiding, kan u terecht bij Dhr. Jean-Pierre Gorissen 
(02/210.50.47)   
 
 
 
 
 
 
 
Adviseur-generaal, 
 
 
 
 
 
 
A. SIMOENS - DESMET 
 
 



Het MPG-registratie-instrument werd ontwikkeld in samenwerking met drie universitaire onderzoeksequipes. 
Hieronder worden hun namen en adressen weergegeven. 
 
 
 
Universitaire Instelling Antwerpen 
 
Departement Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteitsplein, 1, 2610 Antwerpen (Wilrijk).  
 
Promotor:   Prof. Dr. E. Van Hove 
Wetenschappelijk Medewerkers:  Dhr. H. Slaets 
    Mevr. M. Suetens  
 
 
 
Université Libre de Bruxelles 
 
Instituut voor  Psychiatrie en Medische Psychologie, Laboratoire de Psychologie Médicale,  
Van Gehuchten Plein 4,  1020 Brussel.  
 
Promotor:   Prof. Dr. I. Pelc  
Wetenschappelijk Medewerkers:  Dhr. L. From 
    Dr. J. Joosten 
 
 
 
Katholieke Universiteit Leuven 
 
Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen, Kapucijnenvoer 35, 3000 Leuven 
 
Promotor:   Prof. Dr. L. Delesie 
Wetenschappelijk Medewerkers:  Dhr. Y. Wuyts 
    Dhr. E. Nassen 
    Dhr. M. Haspeslagh 
      
 



 In het geval van vragen over de MPG registratie kan u terecht bij uw universitaire coördinator. Voor de 
nederlandstalige instellingen kan u zich wenden tot: 
 
 
Mevr. Annouschka Laenen 
Centrum voor Statistiek 
Limburgs Universitair Centrum, Gebouw D 
3590 Diepenbeek  
tel. 011/26.82.84 
fax. 011/26.82.99 
e-mail: annouschka.laenen@luc.ac.be 
Web: http://www.luc.ac.be/mpg 
 
 
MPG verantwoordelijken uit franstalige instellingen kunnen terecht bij: 
 
Dr. Jo Joosten 
Hôpital Universitaire Brugmann 
Laboratoire de Psychologie Medicale 
Place Van Gehuchten, 4 
1020 Brussel 
tel. 02/477.39.06 
fax. 02/477.39.22 
e-mail: jo.joosten@chu-brugmann.be 
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I. Begrippenlijst - 1 

I. ALFABETISCHE BEGRIPPENLIJST 
 
 
Hieronder volgt een omschrijving van een aantal basisbegrippen in alfabetische volgorde. 

1. Anderen (voor de steekproefgegevens) 
Anderen zijn personen uit de naaste omgeving van de patiënt in zijn huidig leefmilieu. Voor de patiënten 
met een langdurige opname en wiens huidig leefmilieu de psychiatrische instelling is, zijn "anderen" in 
eerste instantie de leden van het behandelings/begeleidingsteam en in tweede instantie medebewoners, 
andere patiënten. 

2. Behandelende/coördinerende geneesheer 
De behandelende geneesheer bepaalt normaliter of een administratief ontslag medisch of intermediair 
is, alsook of een administratieve opname een medische dan wel een intermediaire betreft. Binnen 
Beschut Wonen ligt deze bevoegdheid bij de coördinerende geneesheer. 
In deze handleiding dient onder behandelende geneesheer dan ook coördinerende geneesheer verstaan 
te worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

3. Behandelingsgroep (voor de steekproefgegevens) 
De behandelingsgroep wordt gevormd door een aantal patiënten die een herkenbaar geheel vormen, 
hetzij als groep binnen een leefeenheid hetzij samengesteld uit patiënten van verschillende leefeenheden 
van de eigen psychiatrische instelling. Deze subgroep kan bijvoorbeeld samengesteld zijn op basis van 
patiënten met eenzelfde diagnose of met hetzelfde niveau van functioneren. Binnen een leefeenheid of 
geheel van leefeenheden manifesteert zich deze behandelingsgroep ook via een eigen kleur van 
therapie, behandeling of begeleiding. 

4. Behandelings/begeleidingsteam 
Een multidisciplinair samengestelde groep hulpverleners die de bevoegdheid heeft om beslissingen te 
nemen met betrekking tot de behandeling en de begeleiding van de patiënt en die het grootste deel van 
de behandeling/begeleiding uitvoert.  
Artikel 68 van de gecoördineerde ziekenhuiswet van 07-08-1987 maakt een opsplitsing tussen 
ziekenhuisdiensten, administratieve, technische en medisch-technische diensten. In de definitie van 
"behandelings/begeleidingsteam" wordt enkel het personeel van de ziekenhuisdiensten bedoeld. Voor 
dezen die niet onder de ziekenhuiswet vallen, wordt een soortgelijke redenering aangehouden.  
Stagiaires die in het behandelings/begeleidingsteam ingeschakeld worden, worden eveneens als teamlid 
meegerekend. 
 
Het begrip behandelings/begeleidingsteam omvat de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in PVT. 
Iemand behoort tot het behandelings/begeleidsteam van PVT wanneer geparticipeerd wordt aan het 
team dat beslissingsbevoegdheid uitoefent ten aanzien van een patiënt in PVT en dat in functie van het 
behandelplan. 
Bijvoorbeeld: een huisarts die opgenomen is in het geneesherencorps van de instelling, wordt tot het 
behandelings/begeleidingsteam gerekend terwijl een externe huisarts die op verzoek van de bewoner 
behandelt/begeleidt niet tot het behandelings/begeleidingsteam behoort. 
 
Het begeleidingsteam binnen Beschut Wonen wordt beperkt tot de eigen equipe, het kernteam van 
Beschut Wonen. Iemand behoort tot het kernteam van Beschut Wonen wanneer geparticipeerd wordt 
aan het team dat beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien van een bepaalde bewoner. 
Externe begeleiders/hulpverleners buiten Beschut Wonen zijn niet in de definitie vervat: contacten met 
deze externen worden geregistreerd, niet hun activiteiten. 

5. Behandelplan 
Een behandelplan is een geheel van geplande therapeutische interventies ten aanzien van een groep van 
patiënten met één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken en waarvoor één of meerdere 
therapeutische doelstellingen werden gespecifieerd. 

MPG - versie 01/01/03 



I. Begrippenlijst - 2 

6. Bewoner  
Elk individu dat medisch-psychiatrisch verblijft in een initiatief van Beschut Wonen of een Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis. In het kader van de MPG-registratie worden deze bewoners ‘patiënten’ genoemd: 
onder patiënt worden dus ook de bewoners van Beschut Wonen begrepen. 

7. Dienst - Dienst als structuurgegeven - Kenletter van de behandeldienst  
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit 
volgende besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A,T,K...).  
De dienst kan enerzijds betrekking hebben op de dienst als structuurgegeven, namelijk de theoretische 
erkenning van een bed of plaats uitgedrukt via de kenletter.  
Anderzijds kan de dienst betrekking hebben op het administratieve statuut waaronder de patiënt 
behandeld wordt, uitgedrukt in een kenletter. Dit noemen we de "kenletter van de behandeldienst". De 
kenletter van de behandeldienst kan verschillen van de kenletter van het bed of de plaats als 
structuurgegeven. 
 
Volgens het KB  over PVT en Beschut Wonen krijgt PVT de instellingscode Q toegekend. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen permanente en uitdovende PVT, en evenmin tussen mentaal gehandicapten 
en andere PVT-bewoners. 
 
Voor de Initiatieven Beschut Wonen wordt de instellingscode R toegekend. 

8. Dossier van de patiënt 
Omvat het enige dossier volgens het K.B. van 09/01/1991 met gegevens over de patiënt en zijn 
behandeling, waarin een neerslag komt van alle betrokken disciplines.  

9. Huidig leefmilieu 
Het huidig leefmilieu van de patiënt is die verblijfplaats waar de patiënt de laatste 3 maanden 
(voorafgaand aan de registratiedatum) hoofdzakelijk verbleef.   
Voor de patiënten in dagbehandeling wordt het thuismilieu waar de patiënt zijn verblijfplaats heeft, als 
huidig leefmilieu aanzien.   
Voor patiënten die de laatste 3 maanden overwegend in een psychiatrische instelling verbleven, is die 
instelling het huidig leefmilieu. Dit kan ook een beschut wonen of PVT zijn. 

10. Informatieblok 
Een informatieblok is een geheel van gegevens (items) die bij elkaar horen, en die door eenzelfde 
informatiebron kunnen ingevuld worden. 

11. Informatiebron 
De MPG-informatie is ingedeeld in 12 blokken die naargelang de aard en de leefeenheid door 
verschillende personen kan geleverd worden. Per blok en per leefeenheid kan een informatiebron 
aangeduid om op het gepaste tijdstip de informatie te leveren via het juiste formulier.  

 
Ook begeleiders binnen de Initiatieven Beschut Wonen net zoals de coördinerende geneesheer kunnen 
als informatiebron fungeren. 

 
Bij het ter beschikking komen van elektronische netwerken in de instellingen zullen deze formulieren 
elektronisch aangeboden kunnen worden. 

12. Kortverblijf 
Een kortverblijf betreft een verblijf van maximaal 72 uur (3 kalenderdagen). Voor bepaalde items wordt 
voor deze kortverblijven een uitzondering gemaakt op de kwaliteitscontrole betreffende de percentages 
onbekenden (Cfr Hoofdstuk 6 export) 
Deze items worden aangeduid door dit teken. 
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13. Leefeenheid 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een 
herkenbaar architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld 
worden door eenzelfde team van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt 
door het behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden 
worden binnen een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden.  

 
Een leefeenheid binnen Initiatieven Beschut Wonen kan slaan op een afzonderlijke woning of een 
afzonderlijk project dat begeleid wordt door hetzelfde begeleidingsteam.  
De keuze in het maken van leefeenheden is ook binnen Initiatieven Beschut Wonen vrij: elk initiatief kan 
zelf een indeling in leefeenheden aanbrengen, die het meest relevant is.  
Het begrip leefeenheid is geen vastliggend begrip en niet wettelijk omschreven zodat herzieningen 
mogelijk zijn. 

14. Observatieperiode (voor de steekproefgegevens) 
De periode welke men dient te overschouwen om een uitspraak te kunnen doen bij het scoren van een 
item op de registratiedag. Deze periode is verschillend per soort en subgroep van gegevens.  

15. Opname - ontslag - verblijf 
Administratieve opname 
De administratieve opname start op het tijdstip waarop het medisch-psychiatrisch verblijf in de 
psychiatrische instelling aanvangt zoals gestaafd in het document voor de ziekteverzekering.  
De specifieke regels hieromtrent worden in hoofdstuk II weergegeven. In de algemene ziekenhuizen 
wordt de administratieve opname in het kader van de MPG-registratie verengd tot de dag waarop het 
verblijf op de A-dienst (A, A1 of A2) of de K-dienst (K, K1, K2) aanvangt aangezien de PAAZ 
beschouwd wordt als een afzonderlijke instelling.     
 
Administratief ontslag 
Een administratief ontslag is het tijdstip waarop het verblijf in de psychiatrische instelling eindigt zoals 
gestaafd in het document voor de ziekteverzekering.  
De specifieke regels hieromtrent worden in hoofdstuk II weergegeven. In de algemene ziekenhuizen 
wordt het administratief ontslag in het kader van de MPG-registratie verengd tot de dag waarop het 
verblijf op de A-dienst (A, A1 of A2) of de K-dienst (K, K1, K2) eindigt aangezien de PAAZ beschouwd 
wordt als een afzonderlijke instelling.    
 
Administratieve periode 
Met het begrip administratieve periode wordt de verblijfsperiode bedoeld die verloopt tussen de 
administratieve opname en het administratief ontslag.  
Poliklinische activiteiten worden binnen de MPG-registratie niet gerekend als (behorend tot) een 
administratieve periode. 

 
Medisch-psychiatrische opname 
De medisch-psychiatrische opname is de eerste administratieve opname van de patiënt in de 
psychiatrische instelling, of de eerste administratieve heropname na een medisch-psychiatrisch ontslag. 
Ze vormt de start van een nieuw geheel van observaties, onderzoeken, interventies en activiteiten die 
door de leden van één of meer behandelingsteams van één psychiatrische instelling verricht worden ten 
aanzien van een patiënt(-systeem). De medisch-psychiatrische opname is tevens de start van het 
medisch-psychiatrisch verblijf in de psychiatrische instelling. Binnen de MPG-registratie spreken we 
van een medisch-psychiatrische opname in plaats van een medische opname. Dit onderscheid is van 
belang voor de PAAZ-en waar beide termen niet noodzakelijk hetzelfde dekken. Dit is bijv. het geval als 
een patiënt vanuit een andere ziekenhuisdienst naar een psychiatrische dienst wordt getransfereerd. 

 
Medisch-psychiatrisch ontslag 
Het medisch-psychiatrisch ontslag is het administratief ontslag waarvan de behandelende geneesheer 
oordeelt dat het tevens het einde is van 1 geheel van observaties, onderzoeken, interventies en 
activiteiten die door de leden van één of meer behandelingsteams van één psychiatrische instelling 
verricht worden ten aanzien van een patiënt(-systeem). 
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Het medisch-psychiatrisch ontslag is tevens het einde van het medisch-psychiatrisch verblijf in de 
psychiatrische instelling. 
Indien een patiënt niet binnen de 30 kalenderdagen administratief heropgenomen wordt, wordt het 
laatste administratief ontslag als een medisch-psychiatrisch ontslag aanzien. 

 
Binnen de MPG-registratie spreken we van een medisch-psychiatrisch ontslag in plaats van een 
medisch ontslag. Dit onderscheid is van belang voor de PAAZ-en waar beide termen niet noodzakelijk 
hetzelfde dekken. Dit is bijv. het geval als een patiënt vanuit een PAAZ naar een andere 
ziekenhuisdienst binnen hetzelfde ziekenhuis wordt getransfereerd. 
 
Medisch-psychiatrisch verblijf 
Met "medisch-psychiatrisch verblijf" wordt de periode bedoeld tussen de medisch-psychiatrische 
opname en het medisch-psychiatrisch ontslag. Deze periode omvat het geheel van observaties, 
onderzoeken, interventies en activiteiten die door de leden van één of meer behandelingsteams van één 
psychiatrische instelling verricht worden ten aanzien van een patiënt(-systeem) en waarvan de 
behandelend geneesheer-psychiater oordeelt dat het om één geheel gaat. 
Het begrip medisch-psychiatrisch verblijf heeft alleen betrekking op een verblijf in functie van een 
psychiatrische behandeling/begeleiding.  
Deze definitie impliceert dat één medisch-psychiatrisch verblijf verscheidene administratieve periodes 
kan omvatten. 
 
Behandelings-/verblijfsperiodes 
Het geheel van een medisch-psychiatrisch verblijf kan worden ingedeeld in verschillende behandelings-
/verblijfsperiodes. Een behandelings/verblijfsperiode is dat deel van de medisch-psychiatrische 
behandeling of verblijf dat plaats vindt binnen één leefeenheid en één kenletter van behandeldienst 
zonder dat deze periode langer kan duren dan 183 dagen (= 6 maanden). In het kader van de MPG-
registratie wordt deze verblijfsperiode bijgevolg beperkt tot maximaal 183 dagen (=6 maanden).   
 
Beweging 
De wijziging van één of meerdere van de volgende parameters:  de leefeenheid, de kenletter van de 
behandeldienst of een afgelopen behandelings-verblijfsperiode van 183 dagen (=6 maanden) binnen 
eenzelfde leefeenheid en kenletter van behandeldienst, noemen wij een beweging. 
 
Intermediair-psychiatrisch ontslag 
Een intermediair-psychiatrisch ontslag is elk administratief ontslag dat geen medisch-psychiatrisch 
ontslag is. Een intermediair ontslag moet gevolgd worden door een intermediaire heropname binnen de 
30 dagen. Indien dit niet gebeurt wordt het intermediair ontslag beschouwd als een medisch-
psychiatrisch ontslag. 

 
Intermediaire psychiatrische heropname  
Een intermediaire psychiatrische heropname is elke administratieve opname na een vorig intermediair 
psychiatrisch ontslag. M.a.w. een intermediaire psychiatrische heropname is elke administratieve 
opname die niet als een medische psychiatrische opname aanzien wordt. 

16. MPG-Coördinator 
Er is één MPG-coördinator voor de nederlandstalige instellingen en één voor de franstalige 
instellingen.  
 
Het takenpakket van de coördinatoren kan als volgt omschreven worden: 
 
De eerste taak van de coördinatoren bestaat erin de MPG-verantwoordelijken van de psychiatrische 
instellingen op te leiden.  
 
Een tweede taak is die van probleemoplosser voor de MPG-verantwoordelijken van de instellingen. De 
coördinator dient zich te bekommeren over allerhande problemen die de MPG-verantwoordelijken in 
hun instelling ondervinden aangaande de inhoudelijke, technische en organisatorische aspecten van het 
registratie-instrument, evenals over mogelijke automatiseringsproblemen. De meeste knelpunten zal 
hij/zij telefonisch of per email oplossen. Indien nodig gaat hij/zij ter plaatse de nodige ondersteuning 
bieden. 
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Een derde taak is het opvolgen van de procedure-regelingen die elke instelling dient te respecteren. De 
coördinator adviseert de MPG-verantwoordelijken hoe de gegevensbestanden correct, volledig, in de 
juiste vorm en tijdig moeten doorgestuurd worden naar het Ministerie van Volksgezondheid.  
 
De coördinator heeft, naast deze initiële opleidingsfunctie en ondersteuningswerkzaamheden, nog twee 
bijkomende taken te vervullen die op langere termijn aan belang zullen winnen. 
 
Vooreerst dienen de coördinatoren de instellingen in staat te stellen hun ingezamelde gegevens te 
verwerken zodat de instellingen in staat gesteld worden hun eigen gegevens te interpreteren en hieruit 
informatie te distilleren. Op deze wijze wordt aan de instellingen een feedback gegeven die de MPG-
verantwoordelijke in staat stelt op termijn de MPG-informatie van de instelling te beheren, eventueel 
gekoppeld aan andere gegevens, en beleidsvoorbereidend werk te leveren voor de directie. 
 
Tenslotte hebben de coördinatoren ook een wetenschappelijke opdracht. Het samenbrengen  van de 
geanonimiseerde gegevensbestanden van de MPG-registraties van de verschillende instellingen leidt tot 
een zeer ruime en rijke databank. Deze databank kan gebruikt worden voor wetenschappelijke 
doeleinden. Specifieke aandachtspunten kunnen aangereikt worden hetzij door het Ministerie van 
Volksgezondheid, hetzij door de instellingen die bij de coördinator aangesloten zijn, hetzij door de 
coördinator zelf die een bijzondere wetenschappelijke interesse voor een bepaald thema aan de dag 
leggen. 

17. MPG-invoerprogramma 
Met deze term wordt verwezen naar het software programma dat door de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ter beschikking wordt gesteld 
aan de instellingen voor het invoeren van de Minimale Psychiatrische Gegevens. 

18. MPG-Verantwoordelijke 
De MPG-verantwoordelijke coördineert de registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens 
binnen de instelling. Deze persoon treedt ook op als contactpersoon ten aanzien van deFederale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het takenpakket van 
de MPG-verantwoordelijken kan als volgt omschreven worden: 
 
Vooreerst organiseert hij de gegevensverzameling.  
Zijn/haar eerste taak bestaat erin na te gaan bij wie hij de vereiste informatie kan bekomen. Hij/zij gaat, 
m.a.w. voor elk informatieblok op zoek naar de informatiebron. Dit vergt, zeker voor grotere 
instellingen, een hechte samenwerking tussen administratieve en klinische diensten van de instelling. 
 
Ten tweede draagt de MPG-verantwoordelijke de verantwoordelijkheid voor de opleiding binnen 
zijn/haar instelling (of instellingen). Hij organiseert bijgevolg voor de verschillende mogelijke 
informatiebronnen de noodzakelijke opleidingen en informatiesessies met betrekking tot de betekenis 
van de items, hun scoringswijze en hun registratiemomenten.  

 
Ten derde bewaakt de MPG-verantwoordelijke de kwaliteit van de MPG-gegevens van de instelling. 
Deze moeten zo betrouwbaar en zo volledig mogelijk zijn. Hij controleert de ingevulde gegevens en 
volgt de procedure-regelingen (datastructuur, tijdslimieten, ...) voor de verzending, opgelegd door de 
Federale Overheidsdienst.  
 
Ten vierde treedt hij op als probleemoplosser m.b.t. de MPG voor de eigen instelling. Elke 
informatiebron, moet bij de MPG-verantwoordelijke van de eigen instelling of dienst terecht kunnen met 
zijn vragen en problemen. 
 
Ten vijfde staat de MPG-verantwoordelijke, in samenwerking met de hoofdgeneesheer, in voor het tijdig 
overmaken an de minimale psychiatrische gegevens 
 
Ten zesde is de MPG-verantwoordelijke naast het verzamelen van de MPG-gegevens ook 
verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens evenals de interpretatie van de resultaten voor de 
eigen instelling. M.a.w. hij vormt de verzamelde gegevens om tot beleidsrelevante informatie op lokaal 
niveau, waardoor het eigen handelen voortdurend geëvalueerd kan worden. Hierdoor reikt hij de 
directie de nodige feedback aan, evenals aan alle personen die betrokken zijn bij het tot stand komen 
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van de informatie. Dit is tevens van groot strategisch belang. Op die manier kan hij de 
informatiebronnen aansporen om gemotiveerd mee verder te werken.  
 
Tenslotte wordt er van de MPG-verantwoordelijke verwacht dat hij/zij aanvullende of ontbrekende 
inlichtingen kan verstrekken ten aanzien van de Federale Overheidsdienst en feedback kan geven op het 
niveau van de instelling. 
  
De MPG-verantwoordelijke kan bij problemen in verband met het uitvoeren van één van bovenstaande 
taken steeds terecht bij de coördinator.  
Op basis van de resultaten van de MPG-registraties uit de eigen instelling kan de MPG-
verantwoordelijke bovendien onderzoeksvoorstellen aan de coördinator aanreiken. Een regelmatig 
contact tussen MPG-verantwoordelijken en de MPG-coördinator kan in deze zin wellicht zeer 
verrijkend werken. 
 

19. Patiënt  
Elkeen die medisch-psychiatrisch verblijft in een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrische dienst van 
een algemeen ziekenhuis, een initiatief voor beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis. In 
het kader van de MPG-registratie worden de personen die in een psychiatrisch verzorgingstehuis 
verblijven, evenals de bewoners die in een initiatief voor Beschut Wonen verblijven dus ook ‘patiënten’ 
genoemd. 
 

20. Psychiatrische instelling 
Een psychiatrische instelling omvat het geheel van leefeenheden en diensten binnen een psychiatrisch 
ziekenhuis, een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, een initiatief voor beschut wonen 
of een psychiatrisch verzorgingstehuis, die architectonisch meestal op één campus gelocaliseerd zijn, 
bedrijfsmatig én juridisch één geheel vormen en vallen onder het bestuur van dezelfde directie (met 
uitzondering voor de PAAZ). Zoals omschreven door de wet vormt een Psychiatrisch VerzorgingsTehuis 
of een initiatief Beschut Wonen juridisch een eigen afzonderlijke instelling. 

21. Rapportering 
Rapportering is de gestructureerde neerslag (schriftelijk of geïnformatiseerd) van observatiegegevens 
en indrukken die voortvloeien uit momentopnames, activiteiten of interventies. Rapportering houdt in 
dat de gebeurtenissen maanden na de feiten opnieuw kunnen gereconstrueerd worden en de ervaring 
kan gebruikt en geëxploiteerd worden. Met 'gestructureerd' wordt bedoeld dat de rapportering gebeurt 
aan de hand van een vooraf opgesteld schema. 

22. Registratiedag, Registratieweek (voor de steekproefgegevens) 
De registratieweek bestaat uit zeven opeenvolgende dagen waarin de steekproef georganiseerd wordt. 
Voor deze dagen wordt informatie verzameld over de zorgactiviteiten en het effectief ingezet 
behandelings/begeleidingsteam. De laatste dag van deze week wordt de registratiedag genoemd. voor 
deze dag worden gegevens over het functioneren van de patiënt verzameld. Voor patiënten die niet tot 
het einde van de registratieweek in de leefeenheid verblijven, wordt de registratiedag gedefinieerd als 
de laatste dag dat de patiënt op de leefeenheid verblijft. 

23. Statistische periode 
Per kalenderjaar zijn er twee statistische periodes of semesters, namelijk van 01/01/XX tot 30/06/XX en 
van 01/07/XX tot 31/12/XX. De export van MPG-gegevens gebeurt per statistische periode. 

24. Systeem 
Het patiëntsysteem wordt gevormd door de patiënt en zijn onmiddellijke omgeving. Meestal, maar niet 
altijd, zijn dit familieleden. De onmiddellijke omgeving kan inhouden: de partner, de kinderen, de 
ouderfiguren, de kleinkinderen, de inwonenden of intieme vrienden.   
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II. ALGEMENE REGELS BETREFFENDE  
MEDISCH(E) - INTERMEDIAIR(E) / OPNAME - ONTSLAG 

 
 
Hieronder worden de algemene principes en regels beschreven aangaande een medisch-psychiatrisch verblijf, 
een medisch-psychiatrische opname, een medisch-psychiatrisch ontslag en een intermediair psychiatrisch ontslag 
of een onderbreking van de medisch-psychiatrische behandeling. Om het geheel te verduidelijken worden 
voorbeelden ingevoegd.  

1. Medisch-psychiatrisch verblijf  
 
De eenheid van registratie is het medisch-psychiatrische verblijf van een patiënt in een psychiatrische instelling. 
 
Een medisch-psychiatrisch verblijf wordt omschreven als de periode waarin een patiënt opgenomen is in een 
psychiatrische instelling. Deze periode omvat het geheel van observaties, onderzoeken, interventies en 
activiteiten die door de leden van een behandelingsteam verricht worden ten aanzien van een patiënt(-systeem). 
Dit is echter niet noodzakelijk een periode waarin de patiënt continu administratief opgenomen is in de 
psychiatrische instelling. Er kunnen onderbrekingen zijn waarbij de patiënt elders verblijft. 
 
Vanuit de overheid wordt echter expliciet gesteld dat de continue MPG strikt het verloop van de administratieve 
opnames en ontslagen moet volgen zoals gedefinieerd in de regels van de ziekteverzekering. Deze regels zijn: 
 
Administratieve opname wanneer: 
 
* in het PZ een formulier 721 wordt ingevuld. 
*  in de PAAZ een formulier 721 wordt ingevuld, of een formulier 725 wijziging van dienst naar een A-dienst. 
*  in het PVT voor het eerst een formulier 765 wordt ingevuld, of opnieuw wordt ingevuld bij heropname na 

een ontslag waarbij formulier 766 werd ingevuld. 
*  in BeWo een formulier 767 wordt ingevuld. Ambtshalve tekent de coördinerende geneesheer formulier 767 

gezien dit tot de bevoegdheid van de coördinerende geneesheer behoort: het gaat hier om de kennisgeving 
van huisvesting en de aanvang van begeleiding. 

 
Administratief ontslag wanneer: 
 
*  in het PZ een formulier 727 wordt ingevuld. 
*  in de PAAZ een formulier 727 wordt ingevuld, of een formulier 725 wijziging van dienst naar een andere 

dienst in het algemeen ziekenhuis. 
*  in het PVT een formulier 766 wordt ingevuld. 
*  in BeWo een formulier 768 wordt ingevuld. Dit behoort tot de bevoegdheid van de coördinator van Beschut 

Wonen; voor dit formulier is de handtekening van de coördinerende geneesheer niet vereist, hoewel de 
coördinerende geneesheer verantwoordelijk is over het opnamebeleid binnen Beschut Wonen. 

 
 

Voor elke administratieve opname en administratief ontslag dat, zoals hierboven gedefinieerd in de 
patiëntenadministratie voorkomt, dient men in het kader van de MPG te bepalen of het een medische of 

intermediaire psychiatrische opname of ontslag betreft. 
 
Het gaat om een hercodering van een gegeven dat men van de patiëntenadministratie overneemt. 
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2. Medisch-psychiatrische opname - Medisch-psychiatrisch ontslag 
 
De eerste opname van een patiënt in de psychiatrische instelling, nl. de eerste administratieve opname in de 
instelling  is per definitie een nieuwe medisch-psychiatrische opname. Voor de algemeen ziekenhuizen gaat 
het om de eerste opname van een betrokkene in de PAAZ. 
 
Voor patiënten die voordien reeds in de eigen psychiatrische instelling in medische behandeling/verblijf waren, 
wordt er enkel een nieuwe medische opname geregistreerd indien het laatste, voorgaande ontslag van de 
patiënt uit de instelling door de geneesheer als medisch-psychiatrisch ontslag beschouwd werd. 
 
 
De behandelende geneesheer dient volgens deze regels te bepalen of een administratief ontslag medisch is 
(einde medisch-psychiatrische behandeling), of intermediair. 
Hiermee legt hij tegelijk het type van de volgende administratieve (her)opname vast. 
 
Het bepalen van het type opname nl. medisch of intermediair gebeurt dus strikt genomen niet door de geneesheer 
op het opnamemoment. Het wordt automatisch bepaald door het type dat hij of zijn collega toekende aan het 
voorgaande administratieve ontslag. 
 
Binnen Beschut Wonen is de coördinerende geneesheer bevoegd voor opname. Voor ontslag daarentegen is de 
handtekening van de coördinerende geneesheer niet vereist gezien de coördinator bevoegd is voor ontslag.  
 
Een intermediair psychiatrisch ontslag wordt automatisch omgezet in een medisch-psychiatrisch ontslag, 
einde medisch-psychiatrische behandeling, indien de betrokkene na 30 kalenderdagen niet administratief 
heropgenomen wordt. Een intermediair ontslag kan bijgevolg maximaal 30 aaneensluitende kalenderdagen 
duren. 
 
Deze maximumgrens is nodig omdat gegevens die naar de overheid zijn doorgestuurd nooit met terugwerkende 
kracht mogen worden gewijzigd.  
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3. Intermediair psychiatrisch ontslag - Intermediaire psychiatrische heropname  
 
Binnen het geheel van één medisch-psychiatrisch verblijf, d.i. de periode tussen een medisch-psychiatrische 
opname en een medisch-psychiatrisch ontslag, kan een patiënt verschillende malen intermediair ontslagen en 
heropgenomen worden.  
 
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een patiënt in een PZ voor een korte periode ontslagen wordt naar 
een algemeen ziekenhuis en terug heropgenomen wordt, of wanneer een patiënt in een PAAZ tijdelijk naar een 
andere afdeling van het algemeen ziekenhuis wordt overgeplaatst. Zo kan een patiënt die geen recht (meer) heeft 
op verlofdagen (waarvoor een specfieke verpleegdagprijs kan worden aangerekend) enkele dagen worden 
uitgeschreven en weer heropgenomen. Dit kan ook voorkomen wanneer een patiënt met het statuut van 
gedwongen opname ontvlucht en na enkele dagen wordt heropgenomen. Tevens komt dit voor bij een 
verandering van mutualiteit of woonplaats van de patiënt/bewoner waarbij hij/zij administratief uitgeschreven 
en tegelijkertijd opnieuw ingeschreven wordt. Ook wanneer een dagkliniek in het weekend gesloten is en 
patiënten elk weekend administratief ontslagen worden en administratief terug opgenomen worden na het 
weekend, is er sprake van een intermediair ontslag en heropname. 
In deze gevallen gaat het immers om een administratieve onderbreking, een intermediair ontslag en heropname. 
Toen deze patiënten vertrokken, was hun medisch-psychiatrisch verblijf niet beëindigd, het werd enkel tijdelijk 
intermediair onderbroken, en daarna verdergezet.  
 
Intermediair-psychiatrisch ontslag: 
 
Een intermediair ontslag is elk administratief ontslag dat geen medisch-psychiatrisch ontslag is. 

 
Concreet komt een intermediair-psychiatrisch ontslag neer op een administratief ontslag waarbij heropname 
voorzien wordt binnen de 30 dagen. Binnen Beschut Wonen kan in dit geval de verblijfsovereenkomst (het 
huurcontract) van de bewoner blijven gelden, maar wordt de facturering onderbroken. 
 
Intermediaire psychiatrische heropname: 
 
Een intermediaire heropname is elke administratieve opname die volgt op een intermediair psychiatrisch ontslag. 
M.a.w. een intermediaire heropname is elke administratieve opname die niet als een medische psychiatrische opname 
aanzien wordt. 
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4. Opmerking i.v.m. verlof of afwezigheid: 
 
Niet elke onderbreking van een medisch-psychiatrische behandeling waarbij de betrokkene tijdelijk voor enkele 
dagen de psychiatrische instelling verlaat en dan terugkeert is een intermediair psychiatrisch ontslag. 
 
Voorbeeld: Betrokkene gaat een lang weekend (bv. 4 dagen) naar huis: 
 
1. De patiëntenadministratie boekt dit als 4 afwezigheidsdagen = geen administratief ontslag dus ook geen 
intermediair psychiatrisch ontslag. 
 
2. De patiëntenadministratie boekt dit als 4 verlofdagen (bv. in een T-dienst) = geen administratief ontslag dus 
ook geen intermediair psychiatrisch ontslag. 
 
3. De patiëntenadministratie ontslaat de betrokkene bij vertrek (vult een formulier 725, 727, 766 of 768 in = 
administratief ontslag) en neemt de betrokkene terug op na 4 dagen (vult formulier 721, 725, 765 of 767 in = 
administratieve heropname) = een intermediair psychiatrisch ontslag. 
 
Bij collectieve afwezigheden zoals gezamenlijke sportkampen of reizen, waarbij in de patiëntenadministratie een 
aparte regeling toegepast wordt maar waarbij wel een ligdag aangerekend wordt, loopt het medisch verblijf van 
deze patiënten/bewoners gewoon door vermits er geen ontslag plaatsvindt.  
 
De vraag of een bepaalde tijdelijke onderbreking van de behandeling waarbij de betrokkene de psychiatrische 
instelling verlaat, een intermediair ontslag is of niet, wordt niet binnen MPG bepaald, maar wordt bepaald door 
de wijze waarop de patiëntenadministratie deze afwezigheid heeft geboekt. 
Slechts wanneer de patiëntenadministratie deze onderbreking als administratief ontslag heeft geboekt kan 
er sprake zijn van een intermediair psychiatrisch ontslag. Binnen MPG dient de geneesheer dan te bepalen of 
dit administratief ontslag intermediair is, dan wel medisch indien dit voor hem het einde was van een medisch-
psychiatrische behandeling. 
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III. VERLOOP VAN DE REGISTRATIE 
 
In dit hoofdstuk worden vooreerst de registratieprocedures weergegeven. Vervolgens wordt het verloop van de 
MPG-registratie aan de hand van een schematische voorstelling verduidelijkt. In een derde paragraaf worden de 
verschillende registratiemomenten, waarop één of meerdere gegevensblokken moeten worden ingevuld, 
onderscheiden. Een laatste paragraaf tenslotte verklaart enkele basisregels omtrent opnames en bewegingen in de 
MPG-registratie. 
 
 
1. REGISTRATIEPROCEDURES 
 
De registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens loopt in de Psychiatrische Ziekenhuizen en de 
Psychiatrische Afdelingen in de Algemene Ziekenhuizen sinds  1 april 1996.  
In de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en de Initiatieven voor Beschut Wonen gaat de registratie in op 1 
september 1998. 
 
Vanaf die data zijn de Psychiatrische Ziekenhuizen, de Psychiatrische Afdelingen in de Algemene ziekenhuizen, 
de Psychiatrische Verzorgingstehuizen en de Initiatieven voor Beschut Wonen verplicht aan de MPG-registratie 
deel te nemen.  
 
Het eerste implementatiejaar worden een aantal specifieke inloopprocedures gehanteerd die in hoofdstuk VII 
worden toegelicht.  
 
Hieronder wordt enkel de algemene procedure weergegeven.  
 
Elk jaar worden er twee statistische periodes (semesters) afgebakend. De eerste loopt vanaf 1 januari tot en met 
30 juni. De tweede loopt vanaf 1 juli tot en met 31 december.  
 
De verzending van de gegevens naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu dient ten laatste 3 maanden na het einde van de betrokken statistische periode te 
gebeuren; dit is respectievelijk 30 september en 31 maart. 
De verzending, controles en correcties gebeuren volgens de door de FOD opgegeven richtlijnen. Deze vindt u 
volledig beschreven in hoofdstuk VI. Export naar de FOD Volksgezondheid. 
 
 
2. SCHEMATISCH VERLOOP 
 
De MPG-registratie neemt de medische behandeling/verblijf binnen de leefeenheden en behandeldiensten als 
uitgangspunt. Bijgevoegde schema’s verduidelijken het verloop van de MPG-registratie.   
 
Het continue gedeelte 
 
Het continu gedeelte van het registratiesysteem vraagt voornamelijk patiëntgerichte informatie op.  
 
Continu in deze context betekent dat deze informatie voor alle patiënten het gehele jaar door opgevraagd en 
bijgehouden wordt. Deze informatie dient niet enkel geleverd te worden bij het einde van het medisch-
psychiatrisch verblijf in de instelling. Continu registreren wil zeggen dat het registratiesysteem het hele traject 
volgt dat een patiënt aflegt binnen een periode dat hij/zij in medisch-psychiatrisch verblijf is. Een patiënt kan 
achtereenvolgens in verschillende leefeenheden verblijven en kan tussentijds administratief verschillende keren 
ontslagen en terug opgenomen worden. De continue registratie wil dit traject volgen omdat dit eigen is aan de 
psychiatrische sector. De registratieperiode van een patiënt zal bijgevolg betrekking hebben op de gehele periode 
die een medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling uitmaakt. 
 
Bij het begin van zijn/haar medisch-psychiatrisch verblijf (medische opname) worden voor elke patiënt 
voornamelijk herkomst- en sociale gegevens opgevraagd. Tevens wordt de voorlopige diagnose bij opname 
geregistreerd.  
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Eenmaal in de leefeenheid opgenomen (behandelingsperiode), vraagt het registratiesysteem naar de problemen 
die de patiënt bij zijn/haar opname vertoont en naar de doelstellingen die het behandelingsteam voor de patiënt 
voor ogen heeft.  
 
Bij elke verandering van leefeenheid en van kenletter van behandeldienst worden de problemen bij opname en de 
doelstellingen opnieuw opgevraagd aangezien de geregistreerde problemen kunnen gewijzigd zijn en de 
doelstellingen die het nieuwe behandelingsteam formuleert anders kunnen zijn dan het vorige behandelingsteam 
ze stelde. Deze gewijzigde toestand kan immers de reden vormen waarom de patiënt van 
leefeenheid/behandeldienst verandert.  
 
Bij het ontslag van de patiënt uit de betreffende leefeenheid en behandeldienst wordt gevraagd naar de verstrekte 
zorgen en het geleverde toezicht. Tevens worden de uitgevoerde evaluaties en de behandelingsgegevens 
genoteerd, evenals de diagnose corresponderend aan de afgesloten periode in de leefeenheid en kenletter van 
behandeldienst.   
 
Wordt een patiënt tussentijds intermediair/administratief ontslagen, dan vraagt het systeem naar het verwacht 
aantal dagen dat de patiënt afwezig zal zijn, waar hij/zij naar toe is en om welke reden.  
 
Wanneer de patiënt bij heropname na een intermediair ontslag in een andere leefeenheid/ kenletter van 
behandeldienst opgenomen wordt, wordt de behandeling op de vorige leefeenheid/kenletter van behandeldienst 
als afgesloten beschouwd. De verstrekte zorgen en het toezicht in deze vorige leefeenheid/kenletter van 
behandeldienst dienen dan in kaart gebracht te worden, evenals een aantal evaluaties, behandelingen en de 
diagnose. Deze gegevens worden niet opgevraagd indien de patiënt terug wordt opgenomen in dezelfde 
leefeenheid/kenletter van behandeldienst als waaruit hij/zij intermediair psychiatrisch ontslagen werd. 
 
Een behandelings-/verblijfsperiode kan niet langer duren dan zes maanden. Dit betekent dat men de 
behandelings-/verblijfsperiode gedwongen moet sluiten na ten laatste 183 kalenderdagen. 
 
Bij het einde van een medisch-psychiatrisch verblijf (het medisch-psychiatrisch ontslag) wordt de wijze van 
ontslag genoteerd; wordt gepeild naar de overblijvende problemen en de doelstellingen voor nazorg; wordt een 
nazorg en nabehandeling voorgesteld; en wordt tenslotte de bestemming geregistreerd. 
  
Bij deze wijze van registreren wordt de medisch-psychiatrische behandeling van de patiënt sequentieel 
opgevolgd in verschillende periodes (of episodes), gaande van het registreren van de opnameproblemen en het 
vastleggen van de doelstellingen bij opname, over het verstrekken van zorgen, het geven van een behandeling en 
het evalueren tijdens het verblijf en tenslotte het registreren van de overblijvende problemen en de nazorg die 
voorgesteld wordt bij het ontslag. 
 
Het continue registratiesysteem zal m.a.w. in staat zijn een sequentieel of procesmatig beeld te geven van het 
cohorteverloop van patiënten (welke behandelingsprocessen doorlopen groepen patiënten). Deze gegevens zullen 
bovendien ten alle tijden kunnen opgevraagd worden door de medische staf, beheerders, behandelingsteam, ... 
zodat zij op elk moment een duidelijk beeld kunnen verkrijgen van het profiel van de patiënten en de verstrekte 
zorgen in de instelling. 
 
Het continu registratiesysteem wordt twee maal per jaar aangevuld met een aantal steekproefgegevens.  
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Het steekproefgedeelte 
 
Doelstelling van de steekproef  is de diversiteit van de patiënten en de variabiliteit van de zorg explicieter te 
meten en in kaart te brengen, zoals ze zich gedurende een registratieweek op de leefeenheid voordoet. 
 
Elk jaar bepaalt het hoofd van de Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid van de Bestuursafdeling 
verzorgingsinstellingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu welke 
weken (maximaal 2 per jaar) van telkens 7 aaneensluitende kalenderdagen als registratieweken zullen fungeren. 
 
Inhoudelijk worden twee invalshoeken bevraagd: de diversiteit van de patiënten en de variabiliteit van de zorgen. 
- De diversiteit van de patiënten wordt geïnventariseerd door een bevragen van het functioneren van de patiënt. 

Het functioneren van de patiënt heeft zowel betrekking op het basisfunctioneren als op het maatschappelijk 
functioneren, het gedragsbeheer en het relationeel functioneren van de patiënt. 

- De variabiliteit van de zorg valt uiteen in twee aspecten: de verleende zorgen enerzijds en de effectieve inzet 
van het behandelingsteam anderzijds. De zorgen omvatten zowel de medische, paramedische als 
verpleegkundige zorgen.  

 
Deze registratie vindt plaats per patiënt per leefeenheid. Dit impliceert een nieuwe registratie wanneer een patiënt 
tijdens de registratieweek van leefeenheid verandert. In tegenstelling tot het continue deel van de MPG-
registratie, geeft een wijziging in de kenletter van de behandeldienst geen aanleiding tot een nieuwe registratie.  
Tijdens dezelfde registratieweek dient men tevens de professionele samenstelling van het behandelingsteam dat 
die week effectief in die leefeenheid ingezet werd, te registreren. 
 
De steekproefregistratie is volledig geïntegreerd in het globale MPG-registratiesysteem.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijgevoegde tekeningen geven een schematische voorstelling weer van het procesmatig verloop van het 
registratie-instrument en brengen verschillende soorten registratiemomenten in beeld. 
 
De eerste tekening geeft een eenvoudige voorstelling weer van de continue informatie die opgevraagd wordt.  
In de tweede tekening wordt het verloop van het gehele MPG-registratie-instrument geschetst, met de 
registratiemomenten, de informatieblokken (1, 2, ....12), en de meldingen die daarmee gepaard gaan. 
De derde tekening situeert de verschillende partijen (MPG-verantwoordelijke, administratie, informatiebronnen) 
in het MPG-verloop en zet hun opdrachten uit. 
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3.  REGISTRATIEMOMENTEN 
 
3.1. De structuurgegevens 
 
Qua structuurgegevens onderscheidt men twee soorten gegevens: 1) de algemene kenmerken van de instelling,  
2) gegevens over de functionele organisatie in leefeenheden.  
 
Deze gegevens worden tweemaal per jaar geregistreerd en geven de toestand van de instelling op 30 juni, resp. 
31 december weer. Aldus geven zij een beeld van de instelling op één vaste datum. 
  
Deze gegevens zijn een verderzetting en aanpassing van de vroegere vragenlijst ‘jaarcijfers 
verzorgingsinstellingen’ welke de beheerder van het ziekenhuis elk jaar diende in te vullen. 
 
3.2.  De procesgegevens  
 
Bij de registratie van de procesgegevens wordt een onderscheid gemaakt tussen de continue gegevens en de 
steekproefgegevens. 
 
3.2.1. De continue gegevens 
 
In de continue gegevens kunnen verschillende registratiemomenten onderscheiden worden. 
Een registratiemoment is het ogenblik waarop één of meer gegevensblokken moeten worden ingevuld.  

 
 

MEDISCH-PSYCHIATRISCHE OPNAME 
 
Het eerste registratiemoment is de medisch-psychiatrische opname van de patiënt in de instelling die zowel 
het begin is van een medisch-psychiatrisch verblijf als het begin is van een behandelings-/verblijfsperiode 
(Medical Treatment) in een leefeenheid en kenletter van behandeldienst. 
 
code beweging: 10 Medische opname: 
 
Bij de medisch-psychiatrische opname worden blok 1 opname- en herkomstgegevens, blok 2 sociale gegevens 
en blok 3 de voorlopige DSM-IV diagnose bij opname ingevuld. 
Daar een medisch-psychiatrische opname ook altijd het begin is van een behandelings-/verblijfsperiode (Medical 
Treatment) in een leefeenheid en kenletter van behandeldienst, worden bij medisch-psychiatrische opname ook 
de gegevens uit blok 4 (problemen bij opname en doelstellingen die het behandelingsteam formuleert) ingevuld. 
 
   Datum Med. Opn. 
   
  Medisch-psychiatrisch verblijf 
   
Code beweging 10 Medisch-psychiatrische opname 
Leefeenheid  1 
Kenletter van behandeldienst  K 
Behandelings-/verblijfsperiode MA + MT  
Informatieblokken 1 Opname- en herkomstgegevens  
 2 Sociale gegevens 
 3 Voorlopige DSM-IV diagnose 
 4 Problemen en doelstellingen 
 

MPG - versie 01/01/03 



III. Verloop van de registratie - 8 

MEDISCH-PSYCHIATRISCH ONTSLAG 
 
Het laatste registratiemoment is het medisch-psychiatrisch ontslag van de patiënt uit de instelling dat zowel 
het einde is van het medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling, als het einde van een behandelings-
/verblijfsperiode in een leefeenheid en kenletter van behandeldienst. 
 
code beweging: 60  Medisch ontslag 
 
Bij het medisch-psychiatrisch ontslag van de patiënt uit de instelling wordt blok 10 ingevuld waarin informatie 
gevraagd wordt over de wijze van ontslag, de overblijvende problemen, de voorgestelde nazorg en 
nabehandeling en de bestemming van de patiënt. 
Daar het medisch-psychiatrisch ontslag ook het einde is van een behandelings- /verblijfsperiode in een 
leefeenheid en kenletter van behandeldienst, worden blok 5 de verstrekte zorgen en het uitgevoerde toezicht, 
evenals blok 6 de evaluaties en de behandelingen van de voorbije behandelings-/verblijfsperiode in kaart 
gebracht. Tevens wordt in blok 7 de DSM-IV diagnose genoteerd. 
 
 
       Datum Med. Ontsl. 
 Medisch-psychiatrisch verblijf    
     
Code beweging   60 Medisch-psychiatrisch ontslag 
Leefeenheid 1    
Kenletter van behandeldienst K    
Behandelings-/verblijfsperiode  MT MD  
Informatieblokken Verstrekte zorgen en toezicht  5   
 Evaluaties en behandelingen 6   
 DSM-IV diagnose 7   
   10 Wijze van ontslag, overblijvende 

problemen, nazorg en bestemming 
 
 
 

VERANDERING VAN LEEFEENHEID EN/OF KENLETTER VAN BEHANDELDIENST 
 
Het geheel van een medisch-psychiatrisch verblijf kan worden ingedeeld in verschillende behandelings-
/verblijfsperiodes. Een behandelings-/verblijfsperiode is dat deel van het medisch-psychiatrisch verblijf dat plaats 
vindt binnen één leefeenheid en één kenletter van behandeldienst.  
 
Het onderscheiden van behandelings-/verblijfsperiodes beoogt een klinische beschrijving voor één periode 
binnen eenzelfde kenletter van behandeldienst en eenzelfde leefeenheid. Zodoende zal een tijdelijke verhuis van 
een patiënt naar een andere leefeenheid (gedurende bijvoorbeeld het weekend omwille van weekendsluiting van 
de leefeenheid), of een tijdelijke verandering van kenletter binnen eenzelfde kenletterfamilie 
- zonder enige klinische betekenis  
 
- en met een normale verderzetting van de oorspronkelijke behandeling/begeleiding in de oorspronkelijke 
leefeenheid en de oorspronkelijke kenletter, 
niet noodzakelijk leiden tot een nieuwe behandelings-/verblijfsperiode. 
 
Binnen de MPG registratie kunnen drie verschillende kenletterfamilies onderscheiden worden: 

- A, A1 en A2 
- T, T1 en T2 
- K, K1 en K2. 

Het niet registreren van de kenletterverandering geldt enkel voor een verandering van volledige naar partiële 
hospitalisatie binnen eenzelfde kenletterfamilie (of omgekeerd) indien er een terugkeer is naar de oorspronkelijke 
kenletter van de behandeldienst en het behandelingsteam van mening is dat de kenletterwijziging geen invloed 
had op het behandelplan van de patiënt. 
 
In de loop van het medisch-psychiatrisch verblijf is er bijgevolg telkens een registratiemoment wanneer de 
patiënt van leefeenheid en / of van kenletter van behandeldienst verandert.  
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Deze verandering kan intern gebeuren, d.w.z. zonder dat de patiënt de instelling verlaat; of bij intermediaire 
heropname wanneer de patiënt binnen de 30 dagen na een intermediair psychiatrisch ontslag wordt 
heropgenomen op een andere leefeenheid en / of kenletter van behandeldienst dan van waaruit hij ontslagen was. 
 
code beweging: 
21  Interne verandering van kenletter van behandeldienst in dezelfde leefeenheid 
22  Interne verandering van leefeenheid in dezelfde kenletter van behandeldienst 
23  Interne verandering van kenletter van behandeldienst en leefeenheid 
 
Intermediair ontslag dat binnen de 30 kalenderdagen gevolgd wordt door: 
42  Intermediaire heropname in dezelfde kenletter van behandeldienst en een andere leefeenheid of 
43  Intermediaire heropname in een andere kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid of 
44  Intermediaire heropname in een andere kenletter van behandeldienst en een andere leefeenheid 

 
Niet alle bewegingen die voorzien zijn voor de Psychiatrische Ziekenhuizen en de Psychiatrische Afdelingen van 
de Algemene Ziekenhuizen zijn binnen PVT en Beschut Wonen van toepassing. Een aantal bewegingen 
gekoppeld aan verandering van kenletter van behandeldienst zoals code 21, 23, 43 en 44 kunnen niet voorkomen 
in dit type instelling.  
Bewegingen binnen eenzelfde PVT of initiatief Beschut Wonen, zoals een verandering van leefeenheid, dienen 
dan weer wel registreerd te worden. 

 
Bij een verandering van leefeenheid en/of kenletter van behandeldienst vult het behandelingsteam van de 
leefeenheid waar de patiënt de voorbije periode werd behandeld of verbleef, de gegevens in van blok 5 verstrekte 
zorgen en het uitgevoerde toezicht, en van blok 6 de evaluaties en de behandelingen. Deze gegevens hebben 
enkel betrekking op de voorbije behandelings-/verblijfsperiode die wordt afgesloten. Tevens wordt in blok 7 de 
DSM-IV diagnose genoteerd. 
 
Tegelijk vult het behandelingsteam dat instaat voor de volgende behandelings-/verblijfsperiode blok 4 de 
problemen bij opname/verder verblijf en de doelstellingen voor de volgende behandelings-/verblijfsperiode in.  
 
Merk op dat indien de patiënt alleen van kenletter van behandeldienst verandert en niet van leefeenheid ( code 
21, 43 ) waardoor het behandelteam hetzelfde blijft, de blokken 5, 6 en 7 voor de voorbije periode, en blok 4 
voor de nieuwe periode door hetzelfde behandelingsteam ingevuld worden. 
 
 
       Datum beweging 
  Medisch-psychiatrisch verblijf      
        
Code beweging     21 / 43  22 / 42 23 / 44 
Leefeenheid  1   1 2 2 
Kenletter van behandeldienst  K1   K2  K1 K2 
Behandelings-/verblijfsperiode  MT 1    MT 2   
Informatieblokken  Verstrekte zorgen en toezicht  5     
  Evaluaties en behandelingen 6     
  DSM-IV diagnose 7   
    4 Problemen en doelstellingen 
 
 
Bij een interne verandering is er één registratiemoment. Op de datum van de beweging wordt de voorbije 
behandelings-/verblijfsperiode afgesloten en een nieuwe geopend. 
Bij een verandering bij intermediaire heropname dient de voorbije behandelings-/verblijfsperiode te worden 
afgesloten op datum van het intermediair psychiatrisch ontslag; de nieuwe periode wordt geopend op datum van 
de intermediaire psychiatrische heropname. 
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VERANDERING VAN BEHANDELINGS-/VERBLIJFSPERIODE IN DEZELFDE LEEFEENHEID EN 
DEZELFDE KENLETER VAN BEHANDELDIENST 

 
Er zijn twee registratiemomenten, een vrijwillige en een verplichte, waarbij men een behandelings-
/verblijfsperiode afsluit en een nieuwe begint terwijl de patiënt in dezelfde leefeenheid en kenletter van 
behandeldienst blijft.  
 
code beweging: 
50  Einde behandelings-/verblijfsperiode van < 183 dagen in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde 
leefeenheid. 
 
De code beweging 50 laat het behandelingsteam toe een behandelings-/verblijfsperiode te beëindigen en een 
nieuwe te starten in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid. Deze beweging is niet 
verplicht en gebeurt enkel wanneer het behandelingsteam oordeelt dat het op dat moment nuttig of nodig is de 
voorbije behandelings-/verblijfsperiode af te sluiten en een nieuwe te beginnen. De uiteindelijke beslissing berust 
bij de geneesheer. 
 
Deze beweging kan o.a. nuttig zijn wanneer er tijdens een behandelings-/verblijfsperiode een plotse wijziging is 
in het toestandsbeeld van de patiënt waardoor zowel de problematiek als de behandeling ingrijpend gewijzigd 
worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een acute psychotische opstoot, een zelfmoordpoging, een CVA.  
 
Het behandelingsteam vult de gegevens in van blok 5 verstrekte zorgen en het uitgevoerde toezicht, en van blok 
6 de evaluaties en de behandelingen voor de voorbije behandelings-/verblijfsperiode. Tevens wordt in blok 7 de 
DSM-IV diagnose genoteerd. Tegelijk vult het behandelingsteam voor de volgende behandeling- verblijfsperiode 
blok 4 de problemen bij verder verblijf en de doelstellingen voor de volgende behandelings-/verblijfsperiode in.   
 
Duurt een behandelings-/verblijfsperiode langer dan 183 kalenderdagen dan moet ten laatste op de 183ste 
dag de lopende periode worden afgesloten en een nieuwe worden geopend. De procedureregels bepalen dat een 
behandelings-/verblijfsperiode maximaal 183 kalenderdagen mag duren.  
 
code beweging: 
51  Einde behandelings-/verblijfsperiode van 183 dagen in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde 
leefeenheid. 
 
Het behandelingsteam van de leefeenheid waar de patiënt de voorbije periode werd behandeld of verbleef, vult 
de gegevens in van blok 5 verstrekte zorgen en het uitgevoerde toezicht, en van blok 6 de evaluaties en de 
behandelingen. Deze gegevens hebben betrekking op de voorbije behandelings-/verblijfsperiode die na 183 
dagen wordt afgesloten. Tevens wordt in blok 7 de DSM-IV diagnose genoteerd. 
Tegelijk vult het behandelingsteam voor de volgende behandeling- verblijfsperiode blok 4 de problemen bij 
verder verblijf en de doelstellingen voor de volgende behandelings-/verblijfsperiode in.   
 
   Dat. beweging   Dat. beweging   
 183 dagen    
     
Code beweging   50 / 51 
Leefeenheid 1   1 
Kenletter van behandeldienst K1   K1 
Behandelings-/verblijfsperiode MT 1    MT 2 
Informatieblokken Verstrekte zorgen en toezicht  5   
 Evaluaties en behandelingen 6   
 DSM-IV diagnose 7   
   4 Problemen en doelstellingen 
 
Indien de 183ste dag van een behandelings-/verblijfsperiode tijdens een periode van intermediair ontslag valt, dan 
wordt de eerste behandelings-/verblijfsperiode afgesloten op datum van het intermediair ontslag en een nieuwe 
geopend op datum van de intermediaire heropname (Zie onder intermediair ontslag). 
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INTERMEDIAIR PSYCHIATRISCH ONTSLAG 
 
Binnen het geheel van één medisch-psychiatrisch verblijf, d.i. de periode tussen medisch-psychiatrische opname 
en medisch-psychiatrisch ontslag, kan een patiënt tijdelijk intermediair psychiatrisch ontslagen en 
heropgenomen worden.  
 
code beweging: 
30  Intermediair psychiatrisch ontslag 
 
Het intermediair psychiatrisch ontslag is het registratiemoment waarop de gegevens in blok 9 ingevuld worden. 
Deze gegevens hebben betrekking op het verwacht aantal dagen dat de patiënt afwezig zal zijn, de bestemming 
en de reden van het intermediair ontslag. 
Men sluit blok 9 af door bij intermediaire heropname de datum van de betreffende administratieve heropname in 
te vullen. 
 
Indien de patiënt na het verstrijken van “het verwacht aantal dagen“ niet administratief is heropgenomen, kan 
men dit verwacht aantal dagen wijzigen. Wel dient men er rekening mee te houden dat het totaal aantal dagen 
nooit meer dan 30 kalenderdagen kan bedragen.  
 
code beweging: 
41  Intermediaire heropname in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid 
 
Wordt de patiënt binnen de 30 kalenderdagen na zijn intermediair ontslag intermediair heropgenomen op 
dezelfde leefeenheid en in dezelfde kenletter van behandeldienst als waaruit hij intermediair werd ontslagen, dan 
wordt blok 9 afgesloten met het invullen van de datum van de betreffende administratieve heropname. Verder 
niets. De behandelings-/verblijfsperiode van voor het intermediair ontslag wordt verder gezet. 
 
    Dat. int. onts.  Dat. int. heropn.   
  maximaal 30 dagen   
Code beweging  30   Intermediair ontslag 41 Intermediaire heropname 
Leefeenheid 1  1  
Kenletter van behandeldienst K1  K1  
Behandelings-/verblijfsperiode MT1  MT1  
Informatieblokken 9 Intermediair ontslag   
 
 
Indien echter de behandelings-/verblijfsperiode van voor het intermediair ontslag tijdens de ontslagperiode de 
maximale duur van 183 kalenderdagen bereikte, dan wordt deze op datum van het intermediair ontslag afgesloten 
en wordt een nieuwe behandelings-/verblijfsperiode begonnen op datum van de intermediaire heropname. 
 
    Dat. onts.  MT1/dag 183    Dat.opn. 
      
Code beweging  30   Intermediair ontslag  51  
Leefeenheid 1   1  
Kenletter van behandeldienst K1   K1  
Behandelings-/verblijfsperiode MT1 MT1  MT2  
Informatieblokken 9 Intermediair ontslag    
      
Verstrekte zorgen en toezicht  5   4 Problemen en doelstellingen 
Evaluaties en behandelingen 6     
DSM-IV diagnose 7     
 
 
Wordt de patiënt binnen de 30 kalenderdagen na zijn intermediair ontslag intermediair heropgenomen op een 
andere leefeenheid en/of een andere kenletter van behandeldienst (code 42, 43, 44) als waaruit hij intermediair 
werd ontslagen, dan moet in blok 9 de datum van de betreffende administratieve heropname worden ingevuld.  
Het wijzigen van de leefeenheid en/of de kenletter van behandeldienst bij de heropname betekent echter dat de 
behandelings-/verblijfsperiode die vooraf gaat aan het intermediair ontslag moet worden afgesloten op datum van 

MPG - versie 01/01/03 



III. Verloop van de registratie - 12 

het intermediair psychiatrisch ontslag; en dat een nieuwe behandelings-/verblijfsperiode begint op datum van de 
intermediaire psychiatrische heropname. 
 
 
   Dat. Inter. Ontslag  Dat. Inter. Heropname 
  maximaal 30 dagen   
Code beweging  30   Intermediair ontslag 42 Intermediaire heropname 
Leefeenheid 1  2  
Kenletter van behandeldienst A  A  
Behandelings-/verblijfsperiode MT1  MT2  
Informatieblokken 9 Intermediair ontslag   
     
Verstrekte zorgen en toezicht  5  4 Problemen en doelstellingen 
Evaluaties en behandelingen 6    
DSM-IV diagnose 7    
 
Is de patiënt 30 kalenderdagen na zijn/haar intermediair ontslag niet heropgenomen, dan moet het intermediair 
ontslag vervangen worden door een medisch-psychiatrisch ontslag. De gegevens van blok 9 worden niet meer 
ingevoerd of worden terug verwijderd. De datum van het intermediaire psychiatrisch ontslag wordt dan deze van 
het medisch-psychiatrisch ontslag . De heropname wordt dan een nieuwe medisch-psychiatrische opname. 
 
 
    Datum ontslag   Datum heropname   
  > 30 dagen nieuwe 
Code beweging  30   Intermediair ontslag Medisch-psychiatrische opname 
Leefeenheid 1   
Kenletter van behandeldienst A   
Behandelings-/verblijfsperiode MT1   
Informatieblokken 9 Intermediair ontslag  
  wordt omgezet in:  
  60 Medisch-psychiatrisch ontslag   
Verstrekte zorgen en toezicht  5   
Evaluaties en behandelingen 6   
DSM-IV diagnose 7   
Wijze van ontslag, 
overblijvende problemen, 
nazorg en bestemming 

10   
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3.2.2. De steekproefregistratie  
 
Deze steekproefgegevens omvatten zowel de items die betrekking hebben op het functioneren van de patiënt, de 
verleende zorgen en activiteiten als de personeelsinzet tijdens de registratieweken. 
 
Er kunnen per kalenderjaar maximaal 2 registratieweken bepaald worden door het hoofd van de Bestuursdirectie 
Gezondheidszorgbeleid van het Bestuur voor Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Deze ambtenaar kan maximaal 2 weken kiezen uit de volgende mogelijke periodes: 
  7 aaneensluitende kalenderdagen in de laatste helft van de maand APRIL 
  7 aaneensluitende kalenderdagen in de laatste helft van de maand MEI 
  7 aaneensluitende kalenderdagen in de laatste helft van de maand OKTOBER 
  7 aaneensluitende kalenderdagen in de laatste helft van de maand NOVEMBER 
De eerste dag van deze 7 dagen is steeds een donderdag.  
 
Door deze steekproeftrekking wordt de extra-werklast van de registratie zo beperkt mogelijk gehouden aangezien 
vermeden wordt dat de registratie  
- plaats vindt tijdens een schoolvakantie (veelal minder personeel op de leefeenheid) 
- een aanvang neemt tijdens een weekend (veelal met verminderde personeelsbezetting) of in het begin van de 
werkweek (veelal reeds een drukkere periode door nieuwe opnames).  
Men opteert toch voor een zekere variabiliteit in de data van de registratieweken om zoveel mogelijk een 
representatieve steekproef van de diversiteit van de patiënten en de variabiliteit van de zorg te bekomen. Door 
deze variabele data te hanteren, wil men enigszins beperken dat sommige instellingen en diensten tijdens deze 
registratieweken er systematisch andere activiteiten op na houden dan de niet-registratieweken en op deze manier 
de steekproeftrekking pogen te vervalsen. 
Het hoofd van de Studiedienst maakt de concrete data van de registratieweek bekend in de loop van de eerste 
week van de maand waarin de steekproefgegevens moeten geregistreerd worden. 
 
Er wordt geregistreerd per leefeenheid per patiënt die tijdens (een deel van) de registratieweek op een 
leefeenheid verbleef. En dit onafhankelijk van de duur van zijn verblijf op de leefeenheid. 
Dit impliceert dat een patiënt tweemaal geregistreerd wordt wanneer hij tijdens de registratieweek van een 
leefeenheid naar een andere getransfereerd wordt: 
- op leefeenheid 1 wordt het functioneren van de patiënt geregistreerd met als registratiedag de laatste dag van 
zijn verblijf op de leefeenheid. Tevens worden de verleende zorgen en activiteiten geregisteerd, beperkt tot de 
eerste dagen van de registratieweek waarop de patiënt op leefeenheid 1 behandeld werd. Dit impliceert dat de 
zorgen en activiteiten verleend aan de patiënt door de leden van het behandelingsteam 1 hier in beeld gebracht 
worden. 
- op leefeenheid 2 wordt opnieuw het functioneren van de patiënt geëvalueerd met als registratiedag de laatste 
dag van de registratieweek. Tevens worden de verleende zorgen en activiteiten geregisteerd, beperkt tot de 
laatste dagen van de registratieweek waarop de patiënt op leefeenheid 2 behandeld werd. Dit impliceert dat de 
zorgen en activiteiten verleend aan de patiënt door de leden van het behandelingsteam 2 hier in beeld gebracht 
worden. 
 
3.3. De gerealiseerde ligdagen  
 
De gerealiseerde ligdagen per kenletter worden per kwartaal geregistreerd. 
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4.  BASISREGELS 
  
4.1. Vanaf welk moment moet een patiënt in de MPG-registratie opgenomen worden? 
 
Het medisch-psychiatrisch verblijf van een patiënt in de instelling moet in de MPG-registratie opgenomen 
worden zodra een ligdagprijs aangerekend wordt. Dit geldt evenzeer indien enkel een percentage van een 
ligdagprijs aangerekend wordt zoals dit het geval is voor de partiële bedden. Met andere woorden, een patiënt 
dient in de registratie te worden opgenomen wanneer facturatie onder een psychiatrische kenletter plaatsvindt: 
zowel patiënten in voltijdse hospitalisatie (A, T, K) als patiënten in partiële hospitalisatie (a1, a2, t1, t2, k1) 
dienen opgenomen te worden 
Concreet wil dat zeggen dat patiënten in algemene ziekenhuizen die opgenomen zijn op afdelingen zoals 
neurologie, geriatrie, spoedgevallen, enz. geregistreerd dienen te worden zodra er gefactureerd wordt onder een 
psychiatrische kenletter. Men moet zich hierbij niet baseren op de kenletter als structuurgegeven of de 
psychiatrische pathologie van de patiënt, maar wel op de kenletter waarin de patiënt gefactureerd wordt. Men 
volgt hierbij volledig de administratie: men beroept zich op de officiële opname-, ontslag- en facturatielijsten van 
de instelling. 
Omgekeerd, wanneer een psychiatrische patiënt in afwachting van een bed op een A-afdeling, opgenomen wordt 
in een D-afdeling en ook onder D gefactureerd wordt, kan deze patiënt niet opgenomen worden in de MPG-
registratie omdat er geen facturatie onder een psychiatrische kenletter plaatsheeft. Eenzelfde redenering dient 
gevolgd voor patiënten die gehospitaliseerd zijn op de A-afdeling maar bijvoorbeeld gefactureerd worden onder 
D. 
 
Het contact van een patiënt met de instelling waarvoor geen ligdagprijs aangerekend wordt, bijvoorbeeld enkel 
een consultatie of intake gesprek, mag niet in de MPG-registratie opgenomen worden. 
 
De regel impliceert dat de steekproefgegevens moeten geregistreerd worden voor patiënten die tijdens de 
registratieweek intermediair ontslagen zijn. Aangezien hun medisch-psychiatrische verblijf doorloopt, moeten 
deze patiënten geregisteerd worden. Dit kan evenwel aanleiding geven tot de score “geen gegevens of 
onvoldoende gegevens op moment van de registratiedag”.  
 
4.2. Vanaf welk moment moet een beweging in de MPG geregistreerd worden? 
 
De tijd die verloopt tussen twee opeenvolgende bewegingen is ook de duur van de overeenkomstige 
behandelings-/verblijfsperiode. 
 
1. Elke beweging die na 24 uur of meer gevolgd wordt door een volgende beweging moet geregistreerd worden; 
m.a.w. elke behandelings-/verblijfsperiode die 24 uur of meer duurt, moet afzonderlijk geregistreerd 
worden.  
 
2. Volgen twee bewegingen in de patiëntenadministratie op minder dan 24 uur na elkaar, waardoor een 
behandelings-/verblijfsperiode van < 24 uur ontstaat dan volgt men de volgende regels: 
 
 
2.1. Een behandelings-/verblijfsperiode van < 24 uur in één kenletter van behandeldienst die in deze 
kenletter gefactureerd wordt, moet afzonderlijk geregistreerd worden.  
 
Wordt deze behandelings-/verblijfsperiode niet gefactureerd onder deze kenletter, dan mag men één van de twee 
bewegingen weglaten en de behandelings-/verblijfsperiode van < 24 uur voegen bij de voorafgaande of volgende 
beweging. Hierbij kan men rekening houden met eventuele wijzigingen in leefeenheid. 
 
 
2.2. Een behandelings-/verblijfsperiode van < 24 uur in één leefeenheid moet afzonderlijk geregistreerd 
worden indien ze als dusdanig bedoeld was.  
 
Voorbeeld: 
 
Is een beweging een opname van een patiënt in crisistoestand op een leefeenheid waar crisisopvang gegeven 
wordt, en wordt hij/zij na deze opvang binnen de 24 uur overgeplaatst naar een leefeenheid waar hij/zij verder 
behandeld zal worden; dan is het eerste korte verblijf als dusdanig bedoeld en zal een afzonderlijke registratie 
van deze korte behandelings-/verblijfsperiode nodig zijn om de geleverde crisisopvang te scoren. 
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Wordt een  patiënt in een eerste leefeenheid “voorlopig” enkel uren opgenomen tot er plaats vrij komt op de 
leefeenheid waar hij/zij eigenlijk moet zijn, dan dient deze behandelings-/verblijfsperiode niet als dusdanig 
afzonderlijk gescoord te worden. Men mag één van de twee bewegingen weglaten en de behandelings-
/verblijfsperiode van < 24 uur voegen bij de voorafgaande of volgende beweging. Hierbij kan men rekening 
houden met eventuele wijzigingen in kenletter van behandeldienst.  
 
 
4.3. Verplicht afsluiten van een behandelings-/verblijfsperiode (Medical Treatment): 
 
Een behandelings-/verblijfsperiode moet verplicht  afgesloten worden na 183 kalenderdagen.  
 
M.a.w. wanneer een behandelings-/verblijfsperiode niet wordt afgesloten door een beweging van de patiënt 
(bijvoorbeeld door een verandering van leefeenheid en/of kenletter van behandeldienst) wordt ze ten laatste 
gedwongen afgesloten op de 183ste dag te tellen vanaf de datum waarop de behandelings-/verblijfsperiode begon. 
Gezien het hier om kalenderdagen gaat, wordt er geen rekening gehouden met dagen van aan- of afwezigheid 
van de patiënt.  
 
Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld bij een patiënt die gedurende 2 dagen per week in daghospitalisatie is, 
eveneens een verplichte afsluiting van een behandelings-/verblijfsperiode zal volgen na 183 kalenderdagen na 
opname. 
  
 



IV. Itemlijst - 1 

IV. ITEMLIJST MET OVERZICHT VAN  
 TE REGISTREREN INHOUDEN 
 
 
Onderstaande itemlijst geeft schematisch een overzicht weer van de gegevens die de overheid wenst te bekomen.  
In hoofdstuk VI “Export naar de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid” wordt gespecifieerd volgens welke 
vormgeving en volgens welke coderingmodaliteiten deze gegevens dienen te verzonden te worden.  
 
 
 
A. ITEMLIJST STRUCTURELE GEGEVENS 
 
 
SI ALGEMENE KENMERKEN VAN DE INSTELLING 
SI01 Instelling-ID: CIV - nummer 
SI02 Naam van de MPG-verantwoordelijke 
SI03 Erkenningsnummer partner 1 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
SI04 Erkenningsnummer partner 2 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
SI05 Erkenningsnummer partner 3 in het samenwerkingsverband voor Bewo 
SI06 Erkenningsnummer partner 4 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
SI07 Erkenningsnummer partner 5 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
SI08 Erkenningsnummer partner 6 in het samenwerkingsverband voor BeWo 
SI09 NIS-code van de gemeente van de zetel van het regionale overlegplatform 
SI10 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A 
SI11 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A1 
SI12 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A2 
SI13 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K 
SI14 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K1 
SI15 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K2 
SI16 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T 
SI17 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T1 
SI18 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T2 
SI19 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFB 
SI20 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFP 
SI21 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter VP 
 
 
SU FUNCTIONELE ORGANISATIE LEEFEENHEDEN 
SU01  ID-Nummer van de leefeenheid 
SU02  Aantal plaatsen in 1-persoonskamers 
SU03  Aantal plaatsen in 2-persoonskamers 
SU04  Aantal plaatsen in meer-persoonskamers 
SU05  Datum opening leefeenheid 
SU06  Datum sluiting leefeenheid 
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B. ITEMLIJST CONTINUE MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS 
 
 
IP IDENTIFICATIE PATIENT   
IP01 ID-nummer patiënt 
IP02 Naam en voornaam 
IP03 Geboortedatum 
IP04 Geslacht 
 
 
MA MEDISCHE OPNAME 
MA01  ID-nummer patiënt 
MA02 Volgnummer medisch -psychiatrisch verblijf  
MA03 Datum medische opname 
MA04 ( dag van de week / export ) 
MA05 Kenletter van de behandeldienst  
MA06 ID-Nummer van de leefeenheid  
MA07 Gemeente woonplaats  
MA08 Type opname 
MA09   1 Wijze van opname  
MA10.01 Tussenkomende persoon L 
MA10.02 Tussenkomende persoon  VL 
MA10.03 Tussenkomende persoon  DL 
 Sociodemografische gegevens 
MA11 Leefmilieu voor opname 
MA12 Type laatst beëindigd onderwijs 
MA13 Niveau laatst beëindigd onderwijs 
MA14 Beroepsstatus bij opname 
MA15 Huidig of laatste hoofdberoep 
 Voorlopige DSM IV Diagnose bij medische  opname 
 Klinische stoornissen 
MA16.01   As1 / 1 Primaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MA16.02 As1 / 2 Secundaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MA16.03  As1 / 3 Tertiaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
 Persoonlijkheidsstoornissen, Zwakzinnigheid 
MA16.04 As2 / 1 Primaire diagnose volgens as 2 van de DSM-IV 
MA16.05  As2 / 2 Secundaire diagnose volgens as 2 van de DSM-IV 
 ICD9CM Somatische aandoeningen 
MA16.06  As3 / 1 Primaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MA16.07 As3 / 2 Secundaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MA16.08 As3 / 3 Tertiarie diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MA16.09  Hoofddiagnose op As: 
  As4  Psychosociale en omgevingsproblemen 
MA16.10  Geen problemen aangeduid 
MA16.11   Binnen de primaire steungroep 
MA16.12 Gebonden aan de sociale omgeving 
MA16.13  Opvoedingsproblemen 
MA16.14 Werkproblemen 
MA16.15  Woonproblemen 
MA16.16  Financiële problemen 
MA16.17 Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 
MA16.18 Met justitie/politie of misdaad 
MA16.19 Andere psychosociale en omgevingsproblemen 
MA16.20 As5  GAF-schaal: Algehele beoordeling van het functioneren 
 
 
 
 

                                                           
1 PVT en BW kunnen dit item niet invullen omwille van wettelijke bepalingen. 
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MT MEDISCHE BEHANDELING 
MT01  ID-nummer patiënt 
MT02 Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf 
MT03 Type beweging 
MT04 Volgnummer beweging  
MT05 Datum  begin behandeling 
MT06 Kenletter van de behandeldienst  
MT07 ID-Nummer van de leefeenheid  
MT08 Datum einde behandeling 
MT09 Aantal gefactureerde verpleeg/verblijfsdagen 
 BEGIN BEHANDELING 

Problemen bij  begin van behandelings/verblijfsperiode 
 Psychische tekens & symptomen 
MT10.01 Zelfmoordgedachten 
MT10.02 Auto-agressie dreiging 
MT10.03 Auto-agressie daden 
MT10.04 Vijandig, gespannen, negativistisch 
MT10.05 Agressiviteit t.o.v. objecten 
MT10.06 Agressiviteit t.o.v. personen 
MT10.07 Depressieve stemming, minderwaardigheid 
MT10.08 Vertraging, verminderd gevoelsleven 
MT10.09 Onaangepaste gevoelens 
MT10.10 Agitatie, verbale agressie  
MT10.11 Angst, vrees, fobie 
MT10.12 Obsessies, compulsies 
MT10.13 Sociaal teruggetrokken 
MT10.14 Euforie 
MT10.15 Hallucinaties 
MT10.16 Wanen 
MT10.17 Wantrouwen, - achterdocht 
MT10.18 Grootheidsgedachten, (megalomanie) 
MT10.19 Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 
MT10.20 Problemen i.v.m. alcohol 
MT10.21 Problemen i.v.m. medicatie 
MT10.22 Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 
MT10.23 Problemen i.v.m. ander druggebruik 
MT10.24 Anti-sociale houding 
MT10.25 Somatische overbezorgdheid 
MT10.26 Desoriëntatie 
MT10.27 Problemen i.v.m. geheugen 
MT10.28 Problemen i.v.m. taal 
MT10.29 Ander psychisch probleem 
MT10.29A Omschrijving 
 Relatieproblemen 
MT10.30 Met de kinderen 
MT10.31 Met de partner 
MT10.32 Met de ouderfiguren 
MT10.33 Met andere familieleden 
MT10.34 Ander relatieprobleem 
MT10.34A Omschrijving 
 Problemen i.v.m. sociaal functioneren 
MT10.35 Studies 
MT10.36 Werk 
MT10.37 Huishouden 
MT10.38 Vrije tijd 
MT10.39 Ander probleem in het sociaal functioneren 
MT10.39A Omschrijving 
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 Ontwikkelingsproblemen 
MT10.40 Intellectueel 
MT10.41 Motorisch 
MT10.42 Taal 
MT10.43 Affectief 
MT10.44 Andere ontwikkelingsprobleem 
MT10.44A Omschrijving 
 Problemen i.v.m. lichamelijk functioneren 
MT10.45 Vermoeidheid 
MT10.46 Slaapproblemen 
MT10.47 Eetproblemen 
MT10.48 Algemeen lichamelijke achteruitgang 
MT10.49 Sexuele problemen 
MT10.50 Enuresis / encopresis 
MT10.51 Epileptische toeval, convulsies 
MT10.52 Spraakproblemen 
MT10.53 Ander lichamelijk probleem 
MT10.53A Omschrijving 
 Therapeutische doelstellingen  
MT11. 01  Symptoom 
MT11. 02 Psychosociale aanpassing 
MT11. 03 Oppuntstelling 
 EINDE BEHANDELING 

Overzicht van de verstrekte zorgen  
 Basiszorgen 
MT12.01 Hygiëne aansporen 
MT12.02 Hygiëne handelen 
MT12.03 Fecale continentie aansporen 
MT12.04 Fecale incontinentie handelen 
MT12.05 Mobiliteit aansporen 
MT12.06 Mobiliteit handelen 
MT12.07 Opstaan / liggen aansporen 
MT12.08 Opstaan / liggen handelen 
MT12.09 Voeding aansporen 
MT12.10 Voeding handelen 
MT12.11 Aan- en uitkleden aansporen 
MT12.12 Aan- en uitkleden handelen 
 Toedienen van een behandeling 
MT12.13 IV, perfusie 
MT12.14 I.M., S.C., I.D. 
MT12.15 Per os 
MT12.16 Zorgen bij shocktherapie 
MT12.17 Andere specifieke zorg 
MT12.17A Omschrijving 
 Overzicht van het verstrekte toezicht 
MT13.01 Op levens- en / of zelfmoordgevaar 
MT13.02 Op vitale parameters  (BD, T°, ...) 
MT13.03 Op het onder invloed zijn (alcohol, drugs, medicatie,...) 
MT13.04 Via monitoring  
MT13.05 Op beschermingsmiddelen 
MT13.06 Op afzondering in een isoleerkamer 
MT13.07 Op separatie 
MT13.08 Op uitgangscontrole 
MT13.09 Op uitgangsverbod 
MT13.10 Andere specifieke toezichtsmaatregel 
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 Overzicht van de uitgevoerde evaluaties 
MT14.01 Lichamelijk onderzoek 
MT14.02 Mentaal onderzoek 
MT14.03 Sociale evaluatie 
MT14.04 Psychologisch testonderzoek 
MT14.05 Verpleegkundige evaluatie 
MT14.06 Logopedisch testonderzoek 
MT14.07 Neurofysiologisch bilan 
MT14.08 Biologisch bilan 
MT14.09 Stafvergadering behandelingsteam 
MT14.10 Overleg met het netwerk 
MT14.11 Medisch-juridisch overleg 
MT14.12 Specifiek protocol 
MT14.13 Andere specifieke evaluatie 
 Overzicht van de psychotrope en medicamenteuze 

behandelingen 
MT15.01 Anxiolytica 
MT15.02 Antidepressiva 
MT15.03 Neuroleptica 
MT15.04 Langwerkende neuroleptica 
MT15.05 Slaapmiddelen 
MT15.06 Thymostabilisatoren 
MT15.07 Noöptropica 
MT15.08 Somatische medicatie (niet psychotropisch) 
MT15.09 Andere psychotrope of psychofysiologische behandeling 
MT15.09A Omschrijving 
 Overzicht van de relationele behandelingen 
MT16.01 Gespreksbegeleiding 
MT16.02 Relatie-, gezinstherapie  
MT16.03 Psychotherapie individueel 
MT16.04 Psychotherapie in groep 
MT16.05 Kinesitherapie, Psychomotorische therapie 
MT16.06 Logopedie 
MT16.07 Ergotherapie: economisch productief 
MT16.08 Ergotherapie: economisch niet productieve activiteiten  
MT16.09 ADL training van de basisfuncties 
MT16.10 Socioculturele en vrijetijdsbegeleiding 
MT16.11 Cognitief intellectuele training 
MT16.12 Psychopedagogische interventie 
MT16.13 Sociaal maatschappelijke begeleiding 
MT16.14 Andere relationele behandeling  
MT16.14A Omschrijving 
 Diagnose DSM IV bij einde 

behandeling/verblijfsperiode 
 Klinische stoornissen 
MT17.01   As1 / 1 Primaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MT17.02 As1 / 2 Secundaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MT17.03  As1 / 3 Tertiaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
 Persoonlijkheidsstoornissen, Zwakzinnigheid 
MT17.04 As2 / 1 Primaire diagnose volgens as 2 van de DSM-IV 
MT17.05  As2 / 2 Secundaire diagnose volgens as 2 van de DSMIV 
 ICD9CM Somatische aandoeningen 
MT17.06  As3 / 1 Primaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MT17.07 As3 / 2 Secundaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MT17.08 As3 / 3 Tertiarie diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
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MT17.09  Hoofddiagnose op As: 
  As4 Psychosociale en omgevingsproblemen 
MT17.10  Geen problemen aangeduid 
MT17.11   Binnen de primaire steungroep 
MT17.12 Gebonden aan de sociale omgeving 
MT17.13  Opvoedingsproblemen 
MT17.14 Werkproblemen 
MT17.15  Woonproblemen 
MT17.16  Financiële problemen 
MT17.17 Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 
MT17.18 Met justitie/politie of misdaad 
MT17.19 Andere psychosociale en omgevingsproblemen 
MT17.20 As5 GAF-schaal: Algehele beoordeling van het 

functioneren 
  
MT18.01 tot 10 Vrije variabelen 
 
 
ID INTERMEDIAIR ONTSLAG 
ID01 ID-nummer patiënt 
ID02 Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf 
ID03 Volgnummer beweging  
ID04 Datum intermediair ontslag 
ID05 Kenletter van de behandeldienst  
ID06 ID-Nummer van de leefeenheid  
ID07 Verwacht aantal dagen 
ID08 Bestemming 
ID09 Reden 
ID10 Datum intermediaire heropname 
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MD MEDISCH ONTSLAG 
MD01 ID-nummer patiënt 
MD02 Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf  
MD03 Volgnummer beweging  
MD04 Datum medisch ontslag 
MD05 Kenletter van de behandeldienst  
MD06 ID-Nummer van de leefeenheid  
MD07 Wijze van ontslag 
 Overblijvende problemen bij medisch ontslag 
 Psychische tekens & symptomen 
MD08.01 Zelfmoordgedachten 
MD08.02 Auto-agressie dreiging 
MD08.03 Auto-agressie daden 
MD08.04 Vijandig, gespannen, negativistisch 
MD08.05 Agressiviteit t.o.v. objecten 
MD08.06 Agressiviteit t.o.v. personen 
MD08.07 Depressieve stemming, minderwaardigheid 
MD08.08 Vertraging, verminderd gevoelsleven 
MD08.09 Onaangepaste gevoelens 
MD08.10 Agitatie, verbale agressie  
MD08.11 Angst, vrees, fobie 
MD08.12 Obsessies, compulsies 
MD08.13 Sociaal teruggetrokken 
MD08.14 Euforie 
MD08.15 Hallucinaties 
MD08.16 Wanen 
MD08.17 Wantrouwen, - achterdocht 
MD08.18 Grootheidsgedachten (megalomanie) 
MD08.19 Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 
MD08.20 Problemen i.v.m. alcohol 
MD08.21 Problemen i.v.m. medicatie 
MD08.22 Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 
MD08.23 Problemen i.v.m. ander druggebruik 
MD08.24 Anti-sociale houding 
MD08.25 Somatische overbezorgdheid 
MD08.26 Desoriëntatie 
MD08.27 Problemen i.v.m. geheugen 
MD08.28 Problemen i.v.m. taal 
MD08.29 Ander psychisch probleem 
MD08.29A Omschrijving 
 Relatieproblemen 
MD08.30 Met de kinderen 
MD08.31 Met de partner 
MD08.32 Met de ouderfiguren 
MD08.33 Met andere familieleden 
MD08.34 Ander relatieprobleem 
MD08.34A Omschrijving 
 Problemen i.v.m. sociaal functioneren 
MD08.35 Studies 
MD08.36 Werk 
MD08.37 Huishouden 
MD08.38 Vrije tijd 
MD08.39 Ander probleem in het sociaal functioneren 
MD08.39A Omschrijving 
 Ontwikkelingsproblemen 
MD08.40 Intellectueel 
MD08.41 Motorisch 
MD08.42 Taal 
MD08.43 Affectief 
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MD08.44 Andere ontwikkelingsprobleem 
MD08.44A Omschrijving 
 Problemen i.v.m. lichamelijk functioneren 
MD08.45 Vermoeidheid 
MD08.46 Slaapproblemen 
MD08.47 Eetproblemen 
MD08.48 Algemene lichamelijke achteruitgang 
MD08.49 Sexuele problemen 
MD08.50 Enuresis / encopresis 
MD08.51 Epileptische toeval, convulsies 
MD08.52 Spraakproblemen 
MD08.53 Ander lichamelijk probleem 
MD08.53A Omschrijving 
 Therapeutische doelstellingen voor de 

voorgestelde  nazorg 
MD09.01 Symptoom 
MD09.02 Psychosociale aanpassing 
MD09.03 Oppuntstelling 
 Voorgestelde nazorg en nabehandeling 
MD10.01 Basiszorgen 
MD10.02 Toedienen van medicamenteuze behandeling en/of 

verpleegtechnische zorgen door een derde 
MD10.03 Toezicht 
MD10.04 Evaluatie 
MD10.05 Somatische behandeling 
MD10.06 Psychotrope behandeling 
MD10.07 Relationele behandeling 
MD10.08 Sociaal maatschappelijke begeleiding 
MD10.09 Andere te specifiëren nazorg 
MD10.09A Omschrijving 
MD11 Bestemming 
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C. ITEMLIJST STEEKPROEF MINIMALE PSYCHIATRISCHE GEGEVENS 
 
 
SP STEEKPROEF-GEGEVENS PATIENT 
 ALGEMENE GEGEVENS 
PI01 ID-nummer patiënt 
PI02 Datum registratiedag 
PI03 Kenletter van de behandeldienst 
PI04 ID Nummer van de leefeenheid 
PI05 Nummer behandelingsgroep 1 
PI06 Nummer behandelingsgroep 2  
PI07 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de eerste dag van de registratieweek 
PI08 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de tweede dag van de registratieweek 
PI09 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de derde dag van de registratieweek 
PI10 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vierde dag van de registratieweek 
PI11 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vijfde dag van de registratieweek 
PI12 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zesde dag van de registratieweek 
PI13 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zevende dag van de registratieweek 
 FUNCTIONEREN 
 Basisfunctioneren 
PF01 Voeding 
PF02 Wassen 
PF03 Mobiliteit 
PF04 Transfer toilet 
PF05 Incontinentie 
PF06 Oriëntatie in personen 
PF07 Oriëntatie in tijd 
 Maatschappelijk functioneren 
PF08 Openbaar vervoer 
PF09 Boodschappen 
PF10 Omgaan met geld 
PF11 Administratieve zelfstandigheid 
 Gedragsbeheer 
PF12 Mate van initiatief 
PF13 Vrije tijd 
PF14 Sociaal aanvaardbaar gedrag 
PF15 Communicatie naar anderen 
PF16 Terugkoppeling op zelfpresentatie 
PF17 Bijdrage aan en het in stand houden van de sfeer 
PF18 Belangen van anderen in de maatschappij 
PF19 Daadwerkelijke band  met vrienden en kennissen 
 Relationeel functioneren 
PF20 Relationeel functioneren t.a.v. medebewoners 
PF21 Relationeel functioneren t.a.v. vrienden 
PF22 Relationeel functioneren t.a.v. broers/zussen 
PF23 Relationeel functioneren t.a.v. ouderfiguren 
 ZORGACTIVITEITEN 
PA01 Psychiatrische urgentie 
PA02 Anamnese 
PA03 Gestructureerde observatie 
PA04 Diagnostische activiteiten 
PA05 Dieet 
PA06 Arbeidsgerichte activiteiten 
PA07 Training socio-economische vaardigheden 
PA08 Begeleiden van huishoudelijke activiteiten 
PA09 Begeleiden van socio-culturele, maatschappelijke en vrijetijdsbestedingsactiviteiten 
PA10 Begeleiding van sociale of juridische problemen 
PA11 Gespreksbegeleiding: relatie patiënt  - milieu 
PA12 Psychotherapie 
PA13 Toediening psychofarmacologische medicatie 
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PA14 Toediening somatische medicatie 
PA15 Toediening medicatie I.M./S.C./I.D. 
PA16 Registratie van biologische parameters 
PA17 Afnemen van bloedstaal 
PA18 Wondverzorging 
PA19 Bewegingsvrijheid 
PA20 Begeleiden van de patient naar en van een andere dienst of  instelling 
PA21 Beschermingsmiddelen 
PA22 Afzondering in isoleerkamer 
PA23 Separatie (niet in isoleerkamer) 
PA24 Vaste uurroosteractiviteiten: individueel 
PA25 Vaste uurroosteractiviteiten: in groep 
PA26 Niet-geplande, niet-gestructureerde, begeleidende activiteiten 
 
 
ST STEEKPROEF-GEGEVENS BEHANDELINGSTEAM 
PT01 Datum registratiedag 
PT02 ID-Nummer van de leefeenheid 
PT03 Aantal F.T.E. psychiatrisch verpleegkundigen 
PT04 Aantal uren psychiatrisch verpleegkundigen 
PT05 Aantal F.T.E. sociaal verpleegkundigen 
PT06 Aantal uren sociaal verpleegkundigen 
PT07 Aantal F.T.E. algemene en andere verpleegkundigen 
PT08 Aantal uren algemene en andere  verpleegkundigen 
PT09 Aantal F.T.E. ander verzorgend personeel 
PT10 Aantal uren verzorgend personeel 
PT11 Aantal F.T.E. stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel 
PT12 Aantal uren stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel 
PT13 Aantal F.T.E. medische staf 
PT14 Aantal uren medische staf 
PT15 Aantal F.T.E. psychologisch en pedagogisch personeel 
PT16 Aantal uren psychologisch en pedagogisch  personeel 
PT17 Aantal F.T.E. personeel maatschappelijk  werk 
PT18 Aantal uren personeel maatschappelijk  werk 
PT19 Aantal F.T.E. resocialiserend personeel 
PT20 Aantal uren resocialiserend personeel 
PT21 Aantal F.T.E. andere leden behandelingsteam 
PT22 Aantal uren andere leden behandelingsteam 
PT23 Aantal F.T.E. stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel 
PT24 Aantal uren stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel 
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D. ITEMLIJST GEREALISEERDE VERPLEEG-VERBLIJFSDAGEN 
 PER KENLETTER DIENST 
 
 
 GEREALISEERDE VERPLEEG-/VERBLIJFSDAGEN 
RR01 Kwartaal van het jaar 
RR02 Kenletter van de dienst 
RR03 Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor volledige hospitalisatie 
RR04 Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor partiële hospitalisatie 
RR05 Maand 1 
RR06 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 1 
RR07 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen  1  
RR08 Aantal gerealiseerde gepondereerde partiële verpleegdagen 1 
RR09 Maand 2 
RR10 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 2  
RR11 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen   2 
RR12 Aantal gerealiseerde gepondereerde  partiële verpleegdagen 2 
RR13 Maand 3 
RR14 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 3 
RR15 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen   3 
RR16 Aantal gerealiseerde gepondereerde partiële verpleegdagen 3 
 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - Inleiding - 1 
 

V. UITGEBREIDE ITEM-BESCHRIJVING 
 
 
Onderstaande uitgebreide beschrijving van de items volgt de volgorde en de structuur waarin de gegevens 
geëxporteerd dienen te worden naar het Ministerie (cfr. Hoofdstuk VI. Export naar het Ministerie van 
Volksgezondheid). Deze itemlijst is tevens terug te vinden in het vorige hoofdstuk zonder definities, 
scoremogelijkheden, opmerkingen en bijzondere aandachtspunten (Cfr. Hoofdstuk IV Itemlijst). 
De indeling in informatieblokken is in deze lijst opgenomen. 
 
De volgorde van de items, zoals ze ook voorkomt in het informatica-programma geleverd door de overheid, is 
gebaseerd op het verloop van het medisch-psychiatrisch verblijf van de patiënt in de instelling. Zij leunt nauw 
aan bij de klinische realiteit en laat een gemakkelijke inzameling van gegevens toe vanuit verschillende 
informatiebronnen. 
 
 
1. Elke vraag (elk item) in de MPG-registratie is eenduidig identificeerbaar. 
 
Elk itemnummer bestaat uit twee letters gevolgd door cijfers. De letters (afkortingen van de Engelse 
omschrijvingen) verwijzen naar de fiche (hoofdstuk en paragraaf) waartoe het item behoort. De cijfers hebben 
betrekking op de rangschikking van de items binnen de betrokken fiche. Elke fiche begint met een nieuwe 
nummering. Voor elk item correspondeert een code 1, 2, ... of meerdere met een specifiek antwoord. De 
gebruikte codes zijn deze die door de overheid opgelegd werden. Voor een correct overzicht verwijzen we naar 
de itemlijst en de exportstructuur.  
 
 
Volgende fiches worden in de MPG-registratie gehanteerd:  
 
 
 
 
 Voor de structuurgegevens: 
 
 SI Structure Institution 
 SU Structure Units 
 
 Voor de continue gegevens: 
 
 MR Managing Record 
 IP Identification Patiënt 
 MA Medical Admission 
 MT Medical Treatment 
 ID Intermediate Discharge 
 MD Medical Discharge 
 
 Voor de steekproefgegevens: 
 
 PI Patiënt Identification 
 PF Patiënt Functioning 
 PA Patiënt Activities 
 PT Team 
 
 Voor de gerealiseerde verpleegdagen: 
  
 RR Gerealiseerde verpleeg-/verblijfsdagen  
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Dezelfde volgorde van deze fiches wordt in onderstaand hoofdstuk aangehouden. 
Laten we even stilstaan bij de nummering van de items: 
 
Wat betekent ' MA 08 : 1' ? 
   
MA: Medical Admission komt overeen met  de Medische Opname-gegevens 
08: item op de 8ste positie komt overeen met  Type opname 
1  : codering op dit item komt overeen met Opname gepland sinds minder dan 24 uur 
 
Hoe vinden we een bepaald item terug? 
 
Ingeval je de fiche en de plaats waarin het verschijnt kent: zoek (volgens de hierboven opgegeven orde van de 
fiche) het overeenkomstige item in dit hoofdstuk. 
 
Ingeval je het moment kent waarop het item moet ingevuld worden: cfr. Hoofdstuk 3 waar de invulmomenten 
voor de betreffende fiches aangeduid zijn. 
 
Ingeval je het informatieblok kent waarvoor je verantwoordelijk bent: neem het informatieblok betreffende dit 
hoofdstuk. 
 
 
Om het opvragen van deze gegevens in de instellingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werd 
bovenstaande externe recordstructuur omgezet naar een gebruikersvriendelijke invoerstructuur van gegevens via 
modelformulieren en een invoerprogramma.   
  
 
2. Modelformulieren (cfr. Hoofdstuk VIII)  en onderstaande handleiding. 
 
De bijbehorende modelformulieren zijn ontworpen om het de gebruikers (voornamelijk de verschillende 
informatiebronnen) bij het invullen zo gemakkelijk mogelijk te maken. De formulieren volgen de volgorde van 
de items in de itemlijst. Elk formulier bevat één informatieblok, toewijsbaar aan één informatiebron. Bovenaan 
elk formulier dienen enkele administratieve en identificatiegegevens ingevuld te worden. Dit zal meestal door de 
administratie (via etiketten) gebeuren. Deze informatie noemen wij de 'hoofding'. 
   
Op de modelformulieren zijn bij de scoremogelijkheden niet de coderingsgetallen weergegeven zoals die 
voorkomen in de exportstructuur, maar dient men meestal enkel een vakje aan te kruisen. Het is aan de invoerder 
om de aangekruiste vakjes om te zetten in de juiste coderingsnummers zoals opgegeven door de overheid.   
  
In deze handleiding wordt enkel gerefereerd naar de coderingsnummers zoals die door de overheid opgegeven 
zijn aangezien het de instellingen en zijn gebruikers vrij staat deze modelformulieren al dan niet te gebruiken. De 
instellingen kunnen deze formulieren trouwens wijzigen in functie van hun eigen wensen en behoeften 
(bijvoorbeeld items toevoegen aan bepaalde informatieblokken, titels beter omschrijven, ...). Wel dient men er 
steeds voor te waken dat bij de export naar de overheid al de opgevraagde items volgens de juiste 
coderingsmogelijkheden ingevuld zijn. 
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Hieronder geven we een eenvoudig voorbeeld:  
 
Een voorbeeld uit het modelformulier: 
 
Kruis één vakje aan : 
 MA08 Type opname 
  Gepland sinds minder dan 24 uur 
  Gepland sinds 24 uur of meer 
  Onkend 
 
Hetzelfde voorbeeld uit de handleiding: 
 

MA08 TYPE OPNAME 
 
Definitie 
Het type opname geeft aan of de opname al dan niet op voorhand gepland is. 
 
Scoremogelijkheden 
1  Opname gepland sinds minder dan 24 uur 
 De psychiatrische instelling was 24 uur voor de opname niet op de hoogte van deze opname. 
 
2  Opname gepland sinds 24 uur of meer 

De psychiatrische instelling was sinds 24 uur of meer op de hoogte van deze opname.  
 
9  Onbekend 
 Het type van opname is niet gekend. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
In dit item wordt enkel aangeduid of de psychiatrische instelling waar de opname gebeurde minder of meer dan 
24 uur op voorhand van deze opname op de hoogte was. Dit item zegt dus niet noodzakelijk iets over de ernst of 
de hoogdringendheid van de opname. Een patiënt die zichzelf aanmeldt en dadelijk opgenomen wordt, krijgt ook 
bij opname zonder acute of hoogdringende reden de code "spoedopname". M.a.w. hier wordt enkel het 
tijdsaspect gescoord. 
De codering '9 onbekend' kan in principe enkel gescoord worden voor de patiëntendie voor het begin van de 
MPG-registratie reeds in de instelling aanwezig waren en waarvoor het type opname niet meer te achterhalen is. 
De invoerder zal het aangekruiste vakje uit het modelformulier omzetten in code 1, 2 of 9. 

 
 
3. Informatieblokken 
 
De MPG-gegevens werden ingedeeld in 12 informatieblokken: 10 blokken voor de continue gegevens en 2 
voor de steekproefgegevens. Een informatieblok is een geheel van items dat bij elkaar hoort.   
 
In onderstaande uitgebreide beschrijving van de items begint elke fiche met een korte schets van de inhoud die in 
de betreffende fiche bevraagd wordt. Elke fiche bestaat uit een hoofding en één of meerdere informatieblokken.   
 
De beschrijving van elk item start met een definitie waarin de inhoud van het item scherp afgebakend wordt.  
 
Vervolgens worden de verschillende scoremogelijkheden aangegeven.  
 
Vaak worden in "Opmerkingen en aandachtspunten" een aantal onduidelijkheden of mogelijke twijfels bij het 
scoren verduidelijkt.  
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A. STRUCTUURGEGEVENS 
 
 
De structuurgegevens geven aan in welke omstandigheden en in welke omgeving de behandeling wordt 
verleend. Het betreft hier gegevens over de algemene kenmerken van de instelling en de functionele organisatie 
in leefeenheden. 
 
Deze gegevens worden tweemaal per jaar geregistreerd: de toestand op 30/6 en 31/12 van het betrokken 
dienstjaar. 
 
In de meeste gevallen zal deze informatie door de administratie of door de MPG-verantwoordelijke van de 
instelling ingevoerd worden.  
 
 

SI  ALGEMENE KENMERKEN VAN DE INSTELLING 
 
 
Deze reeks items laten toe de identiteit van de psychiatrische instelling te omschrijven: algemene gegevens, 
gegevens over samenwerkingsverbanden en over de erkende diensten binnen de instelling.  
Deze gegevens worden tweemaal per jaar geregistreerd: de toestand op 30/6 en 31/12 van het betrokken 
dienstjaar. In het MPG-invoerprogramma worden deze gegevens evenwel opgevraagd bij het begin van de 
registratie. Indien hierin tijdens de betreffende statistische periode geen wijzigingen opgetreden zijn, worden zij 
alsdusdanig geëxporteerd naar de overheid.  
 
SI01.  INSTELLING-ID: CIV - NUMMER 
 
Definitie 
Het nummer van de psychiatrische instelling zoals het door het Centrum voor Informatieverwerking van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu aan de instelling werd toegekend. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van drie cijfers.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
- Als CIV-nummer van een psychiatrische leefeenheid van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), wordt het 
 CIV-nummer van het algemeen ziekenhuis ingevuld. Uitzondering wordt gemaakt wanneer aan deze 
 PAAZ een afzonderlijk CIV-nummer toegekend werd. 
- Het erkenningsnummer, of het nummer toegekend door het gewest (Vlaams,...), van de eigen 
 instelling is geen item in de MPG-registratie. Men kan het nummer echter wel ingeven in het  MPG-
invoerprogramma, maar een verplichting is dit niet daar deze gegevens niet meegenomen worden bij de export. 
 
SI02.  NAAM VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE MPG-REGISTRATIE 
 
Definitie 
De (familie-)naam van de persoon die binnen de psychiatrische instelling belast is met de coördinatie van de 
MPG-registratie. 
 
Scoremogelijkheden 
Een naam van maximaal 25 karakters lang. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Alle karakters worden in hoofdletters (uppercase) geschreven. 
2) Blanco's in de naam zijn toegelaten wanneer de naam uit twee of meer verschillende woorden bestaat. 
3) Wanneer de naam langer is dan de voorziene veldlengte, wordt de naam zo betekenisvol mogelijk afgekort. 
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SI03.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 1 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
SI04.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 2 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
SI05.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 3 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
SI06.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 4 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
SI07.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 5 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
SI08.  ERKENNINGSNUMMER PARTNER 6 IN HET  SAMENWERKINGSVERBAND BEWO 
 
Definitie 
De erkenningsidentificaties van de verschillende partners (maximaal 6) die betrokken zijn in het 
samenwerkingsverband voor de oprichting en het beheer van Initiatieven Beschut Wonen, zoals bepaald in het 
K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden 
van psychiatrische instellingen en diensten, art 1 tot 6. 
Van elke partner in het samenwerkingsverband geeft men de erkenningsidentificatie. Deze 
erkenningsidentificatie is een reeks van cijfers of letters die door de bevoegde gemeenschapsoverheid aan de 
psychiatrische instelling werd toegekend in het kader van de erkenning van de psychiatrische instelling. Deze 
erkenning kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als op een verlengde 
voorlopige erkenning. 
 
Scoremogelijkheden 
Voor elke partner in het samenwerkingsverband (max. 6): een reeks cijfers en/of letters van maximaal 6 
karakters lang. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Als partners kan men enkel de erkenningsidentificatie van andere psychiatrische instellingen scoren. 
Dit impliceert dat de erkenningsidentificatie van de eigen psychiatrische instelling hier niet wordt genoteerd. Dit 
impliceert eveneens dat in het kader van deze MPG-registratie enkel een psychiatrisch ziekenhuis, een 
psychiatrische leefeenheid van een algemeen ziekenhuis, een Initiatief Beschut Wonen of een psychiatrisch 
verzorgingstehuis als mogelijke partner kan ingevuld worden.  
Aangezien de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg geen psychiatrische instelling zijn, zoals gedefinieerd in 
deze registratie, wordt de samenwerking met een CGG hier niet in rekening gebracht. 
 
2) Voor de niet-gebruikte items om mogelijke partners in te vullen, vult men "000000" in. 
 
3) De volgorde om de partners in te vullen speelt geen enkele rol. Wel moeten wanneer er minder dan 6 partners 
zijn, bijvoorbeeld 4, de eerste 4 items ingevuld worden.  
 
4) Men kan maximaal 6 partners van het samenwerkingsverband opgeven. Indien er meer dan 6 partners zijn, 
geeft men enkel de 6 belangrijkste partners. 
 
5) Als erkenningsidentificatie voor een psychiatrische leefeenheid van een algemeen ziekenhuis (PAAZ), wordt 
de erkenningsidentificatie van het algemeen ziekenhuis  ingevuld. Uitzondering wordt gemaakt wanneer deze 
PAAZ onder een afzonderlijke erkenningsidentificatie erkend werd. 
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SI09. NIS-CODE VAN DE GEMEENTE VAN DE ZETEL VAN HET REGIONALE OVERLEG
 PLATFORM 
 
Definitie 
De NIS-code van de vestigingsplaats van de zetel van het samenwerkingsverband als overlegplatform waartoe de 
psychiatrische instelling behoort, zoals bepaald in het K.B. van 10 juli 1990 houdende de vaststelling voor de 
normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, art. 7 tot 
10. 
 
Scoremogelijkheden 
De NIS-code van de gemeente of stad waar het samenwerkingsverband als overlegplatform zijn zetel heeft.  
Deze NIS-code is een getal van 5 cijfers.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het (officiële) koppelteken of punt tussen de eerste twee cijfers en de drie laatste cijfers wordt weggelaten. 
 
2) De NIS-codes worden gehanteerd zoals toegekend op 01.01.1977, dit wil zeggen na de fusie der gemeenten. 
 
3) Indien de psychiatrische instelling geen deel uitmaakt van een samenwerkingsverband als overlegplatform, 
wordt "00000" ingevuld. 
 
 
Lijst van overlegplatforms in België met hun NIS-code 
 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg provincie Antwerpen:    11002 
 
- Plate-forme de concertation psychiatrique de la provence de Luxembourg:   84009 
 
- Overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Brussel-Hoofdstad:    21004 
 
  Plate-forme de concertation en santé mentale de Bruxelles-Capitale   
 
- Plate-forme régional de concertation de Charleroi:      52011 
 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen:    44021 
 
- Limburgs Samenwerkingsplatform van psychiatrische instellingen en diensten:  71022 
 
- Plate-forme de concertation de la région du Centre (La Hestre):    52043 
 
- Plate-forme de concertation du Hainaut Occidental (Leuze-en-Hainaut):   75094 
 
- Plate-forme Psychiatrique Liégeoise:       62063 
 
- Overlegplatform van psychiatrische instellingen en diensten Vlaams Brabant:   24011 
 
- Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg  provincie West-Vlaanderen:   34027 
 
- Plate-forme de concertation pour la Santé Mentale de Mons-Borinage:   53053 
 
- Plate-forme de concertation de la région de Namur:      92094 
 
- Plate-forme de concertation du Brabant Wallon      25121 
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SI10. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST A 
 
SI11. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST A1 
 
SI12. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST A2 
 
SI13. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST K 
 
SI14. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST K1 
 
SI15. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST K2 
 
SI16. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST T  
De bedden Sp-Psychogeriatrie dienen gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
SI17. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST T1 
 
SI18. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST T2 
 
SI19. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST TFB 
 
SI20. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST TFP 
 
SI21. AANTAL ERKENDE BEDDEN/PLAATSEN IN DE DIENST VP 
 
Definitie 
Het aantal budgettaire plaatsen of bedden opgesteld volgens de vigerende erkenningsnormen in de dienst op 30/6 
en 31/12. Dit aantal kan zowel betrekking hebben op een erkenning, een voorlopige erkenning als op een 
verlengde voorlopige erkenning en is de som van deze. Het aantal fysisch beschikbare plaatsen/bedden kan 
hoger zijn dan het aantal erkende bedden. 
Met dienst wordt hier de kenletter als structuurgegeven van de plaatsen of bedden, en niet de behandeldienst als 
administratief statuut van de behandeling van de patiënten (zie ook begrippenlijst) gegeven. 
 
Scoremogelijkheden 
Aantal budgettaire plaatsen/bedden 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Enkel het aantal erkende plaatsen/bedden volgens het meest recente erkenningsbesluit wordt aangeduid. 
2) PVT vult hier de som van het aantal erkende permanente bedden en van het aantal uitdovende bedden in 
volgens het meest recente erkenningsbesluit. Het onderscheid tussen permanente bedden en uitdovende bedden 
wordt dus niet gehanteerd. Evenmin als het onderscheid tussen bedden voor mentaal gehandicapten en andere 
bedden, gezien de bedden voor mentaal gehandicapten vervat zitten in de som van het aantal erkende permanente 
bedden en van het aantal uitdovende bedden. 
3) De zogenaamde "noodbedden/plaatsen" welke uitsluitend worden aangewend bij crisistoestanden of massale 
evacuatie naar de inrichting, worden hier niet meegerekend. 
Worden eveneens niet meegerekend:   
 - de bedden in onderzoekskamers of in de polikliniek en in de spoedgevallendiensten voor zover het niet 

 gaat om bedden erkend onder de kenletter van een hospitalisatiedienst; 
 - plaatsen/bedden voor daghospitalisatie tenzij als behorend tot de dienst erkend. Vb. dienst A1; 
 - de bedden voor het personeel; 
 - de bedden voor begeleidende familieleden. 
4) Bedden, tijdelijk buiten gebruik wegens onderhoudswerken, ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van 
geschoold personeel, worden wel meegerekend als erkende bedden. 
5) Het gaat steeds om de toestand op 30/6 en 31/12 van het betrokken kalenderjaar. 
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SU.  FUNCTIONELE ORGANISATIE LEEFEENHEDEN 
 
 
De items SU01-SU04 hebben betrekking op de functionele organisatie per leefeenheid. 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit  de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden worden binnen een 
leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Voor de Initiatieven Beschut Wonen kan de werklast bij de registratie beperkt worden indien het Initiatief slechts 
als één leefeenheid gedefinieerd wordt. Door deze keuze wordt de verspreiding van de nodige formulieren 
eenvoudiger, maar gaat er (relevante) beleidsinformatie verloren, gezien het aantal mogelijke bewegingen (en 
dus het aantal te registreren gegevens) ingeperkt wordt. 
 
Deze gegevens worden tweemaal per jaar geregistreerd: de toestand op 30/6 en 31/12 van het betrokken 
dienstjaar. In het MPG-invoerprogramma worden deze gegevens evenwel opgevraagd bij het begin van de 
registratie. Indien hierin tijdens de betreffende statistische periode geen wijzigingen opgetreden zijn, worden zij 
alsdusdanig geëxporteerd naar de overheid.  
 
SU01. ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID 
 
Definitie 
Een uniek identificatienummer dat de psychiatrische instelling zelf toekent aan haar leefeenheden en dat identiek 
blijft over de jaren heen. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximaal drie cijfers van 001 tot 998.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Het nummer van de leefeenheid is gekoppeld aan het behandelingsteam, en niet aan een gebouw of verdieping. 
Dit impliceert dat het nummer van de leefeenheid identiek blijft bij een verhuis van leefeenheden in het gebouw 
van de psychiatrische instelling. De nummers van de leefeenheden wijzigen wanneer de behandelingsteams in 
het kader van een reorganisatie opnieuw samengesteld worden.  
Het vervangen van 1 teamlid in de behandelingsequipe impliceert geen wijziging van het behandelingsteam. 
 
SU02. AANTAL PLAATSEN IN 1-PERSOONSKAMERS  
 
Definitie 
Het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in 1-persoonskamers op de betrokken leefeenheid. 
 
Scoremogelijkheden 
Het aantal bedden of plaatsen (getal van maximum 3 cijfers) 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Een isoleer- of afzonderingskamer wordt niet als verblijfskamer gerekend en wordt dus niet weerhouden als 
een 1-persoonskamer. 
2) In een initiatief Beschut Wonen verblijft een bewoner meestal op een éénpersoonskamer (cfr de 
erkenningsbesluiten). 
3) Men registreert de toestand zoals die op het moment van de registratie bestaat. 
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SU03. AANTAL PLAATSEN IN 2-PERSOONSKAMERS  
 
Definitie 
Het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in 2-persoonskamers op de betrokken leefeenheid. 
 
Scoremogelijkheden 
Het aantal bedden of plaatsen (getal van maximum 3 cijfers) 
 
 
SU04. AANTAL PLAATSEN IN MEER-PERSOONSKAMERS  
 
Definitie 
Het aantal bedden of plaatsen beschikbaar in 3- of meerpersoonskamers op de betrokken leefeenheid. 
 
Scoremogelijkheden 
Het aantal bedden of plaatsen (getal van maximum 3 cijfers) 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De patiënten van een daghospitaal verblijven niet in één kamer maar delen met zijn allen dezelfde ruimte. Aldus 
wordt gescoord alsof de patiënt verblijft op een meerpersoonskamer. 
 
 
SU05. DATUM OPENING LEEFEENHEID 
 
Definitie 
Reële openingsdatum van de leefeenheid in de instelling. 
De startdatum van de MPG-registratie kan ingevuld worden. Dit brengt met zich mee dat de patiënten die 
opgenomen zijn voor deze datum, voor MPG geregistreerd worden onder de oude leefeenheid Z, code 999. Bij 
opening van de nieuwe leefeenheid (begin van de MPG-registratie, bijvoorbeeld) worden deze patiënten dan 
gemuteerd naar deze nieuwe leefeenheid. 
 
 
SU06. DATUM SLUITING LEEFEENHEID 
 
Definitie 
Sluitingsdatum van de leefeenheid in de instelling.  
Zolang de leefeenheid nog in werking is (niet gesloten is) blijft deze einddatum open. 
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B.  CONTINUE GEGEVENS 
 
 
Bij de continue gegevens worden volgende fiches gehanteerd: 
 
MR Managing Record 
IP Identification Patient 
MA Medical Admission 
MT Medical Treatment 
ID Intermediate Discharge 
MD Medical Discharge 
 
 
Deze fiches kunnen beschouwd worden als een verzameling van items (vragen) die op een bepaald moment 
gesteld worden. De bestaansreden van deze fiches ligt voornamelijk in de wijze waarop het informatica-
programma de gegevensverzameling op de verschillende registratiemomenten verzamelt (cfr. Hoofdstuk 3).  
 
Het Managing Record verzorgt de sturing van de andere fiches en zal pas van toepassing worden bij een 
volledige automatisering van de gegevensinvoer (waarbij elke informatiebron zijn gegevens rechtstreeks op het 
scherm invoert).  Hierover zal later meer informatie verstrekt worden. 
 
De IP-fiche (Identificatie Patient) bevat de identificatiegegevens van de patiënt. Deze fiche zal meestal door de 
centrale administratie of door de MPG-verantwoordelijke bijgehouden worden. 
 
De MA-fiche (Medische Opname) bevat al de gegevens die geregistreerd worden bij het begin van een medisch-
psychiatrisch verblijf van de patiënt in de instelling.  Naast een aantal 'hoofding' gegevens zijn hieronder 
informatieblok 1, 2 en 3 opgenomen. 
 
De MT-fiche (Medische Behandeling) bevat, naast de 'hoofding'-gegevens al de gegevens die betrekking hebben 
op de behandeling van de patiënt in de leefeenheid en/of kenletter van behandeldienst. Indien de patiënt 183 
dagen (=6 maanden) niet veranderd is van leefeenheid en kenletter van behandeldienst wordt eveneens een MT-
fiche ingevuld. Hieronder zijn informatieblok 4, 5, 6 en 7 opgenomen. 
 
De ID-fiche (Intermediair Ontslag) bevat, naast de 'hoofding'-gegevens, de gegevens van informatieblok 9 over 
het intermediair ontslag van de patiënt. 
 
De MD-fiche (Medisch Ontslag) tenslotte, bevat, naast de 'hoofding'-gegevens, de gegevens van informatieblok 
10 over het medisch-psychiatrisch ontslag van de patiënt. 
  
De 'hoofding'-gegevens bij elk type van fiche bevat een aantal identificatie- en administratieve gegevens die 
kunnen verschillen van fiche tot fiche. Sommige van deze gegevens worden rechtstreeks ingevoerd door de 
administratie (al dan niet geautomatiseerd) of door de MPG-verantwoordelijke; andere gegevens worden door 
het programma zelf ingevuld en geëxporteerd. 
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IP  IDENTIFICATIE PATIENT    
 
De IP-fiche bevat de identificatiegegevens van de patiënt. Deze fiche zal meestal door de centrale administratie 
of door de MPG-verantwoordelijke bijgehouden worden.  
 
IP01 ID-NUMMER PATIENT  
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert over de opnames heen.  Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de instelling opgenomen 
wordt, gebruikt men steeds hetzelfde anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
IP02 NAAM EN VOORNAAM 
 
Definitie 
Hier wordt de naam en voornaam ingevuld zoals deze in de administratie binnen de psychiatrische instelling 
wordt gebruikt. Meestal zal dit de naam en voornaam van de patiënt zijn zoals die voorkomt op de 
identiteitskaart (of een soortgelijk identificatiedocument). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Dit gegeven wordt niet naar de overheid geëxporteerd.  
In bepaalde gevallen kunnen deze gegevens ontbreken ( bijv. als de patiënt geen enkel identificatiedocument bij 
zich heeft en hij/zij mutistisch is). In dit geval, in afwachting op correcte gegevens, dient men de naam en de 
voornaam in te vullen onder dewelke de patiënt administratief ingeschreven is (bijv. John Doe). 
 
IP03 GEBOORTEDATUM 
 
Definitie 
De geboortedatum zoals vermeld op de identiteitskaart (of een soortgelijk document) van de patiënt. 
 
Scoremogelijkheden 
De geboortedatum wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm) , jaar (jjjj). Bijv. een patiënt geboren op 14 
november 1960 scoort 14111960; een patiënt geboren op 3 januari 1909 scoort 03011909. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Enkel het geboortejaar wordt geëxporteerd naar de overheid. 
 
IP04 GESLACHT 
 
Definitie 
Het geslacht zoals vermeld op de identiteitskaart (of soortgelijk document) 
 
Scoremogelijkheden 
1  Mannelijk 
2  Vrouwelijk 
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INFORMATIEBLOK 1 
 
Informatieblok 1 heeft voornamelijk betrekking op de verwijspatronen die aanleiding hebben gegeven tot de 
opname van de patiënt. Dit blok omvat 3 items: het type van opname, de wijze van opname en de verwijzers. 
 
 
MA08 TYPE OPNAME 
 
Definitie 
Het type opname geeft aan of de opname al dan niet op voorhand gepland is. 
 
Scoremogelijkheden 
1  Opname gepland sinds minder dan 24 uur 
 De psychiatrische instelling was 24 uur voor de opname niet op de hoogte van deze opname. 
 
2  Opname gepland sinds 24 uur of meer 

De psychiatrische instelling was sinds 24 uur of meer op de hoogte van deze opname.  
 
9  Onbekend 
 Het type van opname is niet gekend. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
In dit item wordt enkel aangeduid of de psychiatrische instelling waar de opname gebeurde minder of meer dan 
24 uur op voorhand van deze opname op de hoogte was. Dit item zegt dus niet noodzakelijk iets over de ernst of 
de hoogdringendheid van de opname. M.a.w. hier wordt enkel het tijdsaspect gescoord. 
 
De codering '9 onbekend' kan in principe enkel gescoord worden voor de patiënt die voor de startdatum van de 
MPG-registratie reeds in de instelling aanwezig was en waarvoor het type opname niet meer te achterhalen is. 
 
 
MA09 WIJZE VAN OPNAME  
 
Dit item wordt, omwille van de privacy en de traceerbaarheid van de patiënt voor de Initiatieven Beschut Wonen 
en de PVT binnen MPG niet weerhouden en zal geblokkeerd worden in het MPG-invoerprogramma. Deze 
instellingen zullen dit item als gevolg daarvan niet kunnen invullen, tenzij in blok 8 bij de “Vrije Velden”. 
 
Definitie 
De wijze van opname gaat na of er bij de medische opname wettelijke schikkingen in het geding zijn.  Dit 
gegeven dient de toestand weer te geven op het moment van de opname zelf. 
 
Scoremogelijkheden 
 
10  Vrijwillig  

De beslissing tot opname wordt door de betrokken persoon - of in het geval van een minderjarige door 
de wettelijke voogd - aanvaard zonder wettelijke verplichting in verband met deze opname. 

 Vb.: opname op een K-dienst, waarbij de ouders het inititatief tot opname genomen hebben. 
 
MET WETTELIJKE VOORWAARDEN 

Dit is de hoofding van de scoremogelijkheden 21-29, waarvan men er één kan scoren. 
 
21  Opname ter Observatie 

Opname als gevolg van de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 
1990); rubriek Observatie. Hieronder scoren tevens de patiënten die vallen onder de collocatie-
wetgeving die van kracht was vóór 1990 ( kan enkel van toepassing zijn voor de patiënten die in de 
instelling aanwezig waren vóór het begin van de MPG-registratie). 

 
22  Internering 
 Opname als gevolg van de toepassing van de wetten ter bescherming van de 

maatschappij. Het is een uitvoering van een beslissing van de raadkamer of een rechtbank, waarbij de 
patiënt na psychiatrisch onderzoek, ontoerekeningsvatbaar werd verklaard voor strafbare feiten en bijv. 
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opgenomen wordt in een psychiatrische instelling onder toezicht van de commissie ter bescherming van 
de maatschappij. 

 
23  Verderzetting gedwongen verblijf 

Opname als gevolg van de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 
1990); rubriek Verderzetting gedwongen verblijf. 

 
24  Probatie 

Opname als gevolg van de wettelijke regeling betreffende Probatie. Het betreft een beslissing van de 
rechtbank waarbij iemand die, meestal voor de eerste maal, veroordeeld is voor strafbare feiten zich laat 
behandelen in een psychiatrische instelling onder toezicht van de probatiecommissie en een 
probatieassistent. De straf wordt uitgesteld mits de patiënt zich aan de voorwaarden houdt. 

 
29  Ander juridische voorwaarde 

Opname als gevolg van andere wettelijke regelingen. Dit is bijv. het geval wanneer de patiënt in 
afspraak met de procureur of onderzoeksrechter zich voor behandeling in een psychiatrische instelling 
laat opnemen, in de plaats van in voorhechtenis in de gevangenis opgenomen te worden, in afwachting 
van het verder verloop van de gerechtsprocedure. Dit komt o.a. voor bij drugverslaafden en bij 
pedofielen. 

 Een ander voorbeeld: een jongere geplaatst door de jeugdrechter. 
 
30  Bijstand aan persoon in nood 

Hier worden onder andere de beslissingsonbekwamen gescoord. Het kan voorkomen dat een patiënt 
omwille van psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf een beslissing tot opname te nemen: 
dit is bijv. het geval bij een patiënt die ernstig verward of dement is, of bij een patiënt die bij opname in 
coma is, of bij een mutistische patiënt .... 

 
96  Andere niet gespecifieerd 
 Een andere wijze van opname dan deze hierboven vermeld. 
 
99  Onbekend 
 De wijze van opname is niet gekend of er zijn geen voldoende gegevens 
 beschikbaar. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten: 
Indien er meerdere scoremogelijkheden onder 'MET WETTELIJKE VOORWAARDEN' kunnen ingevuld 
worden, dient men de 'meest dwingende maatregel' te scoren. Bijvoorbeeld in het geval waarbij een patiënt 
opgenomen wordt voor internering en ter observatie, scoort men '22: Internering'.  
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MA10 TUSSENKOMENDE PERSONEN 
 
Definitie 
In dit item tracht men de drie personen, instellingen of instanties aan te duiden die de beslissing tot opname het 
meest bepaald hebben.  
Er dient geen rekening gehouden te worden met de volgorde van de tussenkomst. (Nieuwe definitie 1ste 
Revisiefase) 
 
Voor dit item dient men drie keer te scoren:  
MA10.01 TUSSENKOMENDE PERSOON L 
 
MA10.02 TUSSENKOMENDE PERSOON  VL 
 
MA10.03  TUSSENKOMENDE PERSOON  DL 
 
Scoremogelijkheden 
 
EIGEN INITIATIEF 
 
10  Op eigen initiatief van de betrokkene 

De patiënt vraagt zelf (direct of indirect) om opgenomen te worden. Bijv. hij neemt contact op met een 
hulpverlener en vraagt om opgenomen te worden. Of de patiënt vraagt het advies van de geneesheer die 
hem/haar aanraadt zich te laten opnemen. 

 
OMGEVING 
 

Het betreft hier een andere persoon dan de patiënt die niet beroepsmatig in de situatie tussenkomt.  
 
11  Op initiatief van familie / eigen omgeving 

Het initiatief is afkomstig van iemand van de familie (een nabij of ver familielid) of van een persoon uit 
de directe omgeving van de patiënt zoals zijn vrienden, kennissen, buren, ... die de patiënt kennen van 
voorheen. 

 
12  Op initiatief van andere niet-professionele personen 

Het initiatief is afkomstig van iemand die de patiënt niet kende van voorheen (dus geen familiale band 
of niet uit directe omgeving) en die niet beroepsmatig in de situatie tussenkomt. Bijv. een toevallige 
voorbijganger. 

 
 DIENSTEN 
 

Een interventie van een instantie die beroepsmatig, maar zonder  therapeutische doeleinden in de 
situatie tussenkomt. 

 
21  Ziekenwagen  

Interventie vanwege een dienst voor het transport van patiënten (ziekenwagen van een spoeddienst, 
MUG,...).   

 
22  Juridische instantie 

Instantie die een juridische beslissing neemt: Vrederechter, Jeugdrechter, Procureur,.... Meestal zal dit 
gepaard gaan met een code "met wettelijke voorwaarden" bij de wijze van opname. 

 
23  Ordehandhavers (politie, rijkswacht,...) 

Instantie die juridische beslissingen uitvoert, of die de openbare orde handhaaft (uitgesloten hierbij zijn 
bijvoorbeeld privé-bewakers).  

 
24  Andere professionele personen zonder therapeutisch doel 

Andere personen of instanties, zonder therapeutische doeleinden, die hierboven niet vermeld zijn. Bijv. 
de patiënt wordt verwezen via bemiddeling van het OCMW, advocaat, ... 
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AMBULANTE BEHANDELING 
Persoon of  instantie die tussenkomt in de uitoefening van een beroep van hulp- of zorgverstrekking met 
therapeutische doeleinden op ambulante basis. Een telefonische, actieve interventie, bij de beslissing tot 
opname kan hier evenzeer gescoord worden. 

 
31  Privé-raadpleging huisarts & andere specialist niet-psychiatrisch 

Raadpleging van huisarts of andere niet-psychiatrische specialist in zijn privé praktijk. 
 
32  Privé-raadpleging psychiater van de eigen instelling 

Raadpleging van de psychiater van de eigen instelling maar in zijn privé praktijk 
 
33  Privé-raadpleging psychiater niet verbonden aan de instelling 

Raadpleging van een psychiater niet verbonden aan de instelling in zijn privé praktijk 
 
34  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Organisme erkend als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg volgens het Koninklijk Besluit van 
1975.  

  
35  Poliklinische raadpleging eigen instelling of eigen algemeen ziekenhuis 

Raadpleging van een hulpverlener werkzaam in de instelling waar de patiënt momenteel is opgenomen, 
en die plaatsvond in deze instelling of in het algemeen ziekenhuis waarvan de PAAZ deel uitmaakt. 

 
36  Poliklinische raadpleging andere instelling 

Raadpleging van een hulpverlener werkzaam in een consultatiedienst van een andere instelling dan waar 
de patiënt momenteel opgenomen is. 

 
37  Andere professionele personen met therapeutisch doel 

Persoon of instantie die tussenkomt in de uitoefening van een beroep van hulp- of zorgverstrekking met 
therapeutische doeleinden op ambulante basis, en die hierboven niet vermeld zijn. Bijv. Tele-onthaal, 
CGSO, CLG's, PVC's (Polyvalente Centra's), ... 

 
INSTELLINGSVERBAND 

Residentiële instelling.  
 
40  Eigen instelling of eigen algemeen ziekenhuis 

Dit is de instelling waar de patiënt op dat moment is opgenomen; m.a.w. dit is uw instelling of het 
algemeen ziekenhuis waarvan de PAAZ deel uitmaakt. 

 
41  Psychiatrisch ziekenhuis 

Organisme erkend als Psychiatrisch ziekenhuis door de resp. Gemeenschappen, en waarbij het niet gaat 
om het psychiatrisch ziekenhuis waar de patiënt op dat moment is opgenomen. 

 
42  PAAZ 

Organisme erkend als Psychiatrische Afdeling Algemeen ziekenhuis door de resp. Gemeenschappen, en 
waarbij het niet gaat om de psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis waar de patiënt op dat 
moment is opgenomen. 

 
43  Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 

Organisme erkend als Psychiatrisch Verzorgingstehuis door de resp. Gemeenschappen, en waarbij het 
niet gaat om het psychiatrisch verzorgingstehuis waar de patiënt op dat moment is opgenomen. 

 
44  Beschut Wonen 

Organisme erkend als Initiatieven van Beschut Wonen door de resp. Gemeenschappen, en waarbij het 
niet gaat om Initiatieven van Beschut Wonen waar de patiënt op dat moment is opgenomen. 

 
 
45  Algemeen ziekenhuis 

Organisme erkend als Algemeen ziekenhuis door de resp. Gemeenschappen. In het geval van een PAAZ 
komt het initiatief  van een ander algemeen ziekenhuis dan van het ziekenhuis waarvan de 
Psychiatrische Afdeling deel uitmaakt. (Ook het militair hospitaal.)   
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46  Alternatieve psychiatrische opvang 
Hier wordt het verblijf bedoeld in een autonome therapeutische gemeenschap, zoals bijv. de centra voor 
psychosociale revalidatie (ressorterend onder het RIZIV), of voorzieningen voor verslaafdenzorg 
(betoelaagd door de Gemeenschap), ... 

 
47  Bejaardentehuis / RVT / V-dienst 
 Bejaardentehuis: collectieve woonvorm voor bejaarden, al of niet erkend. 
 RVT: Organisme erkend als Rust- en Verzorgingstehuis door de resp. Gemeenschappen 
 V-dienst: Dienst erkend door de resp. Gemeenschappen. 
 
48  Ander instellingsverband 

Andere residentiële instelling, hierboven niet vermeld. Bijv. opvangcentra voor thuislozen, vluchthuizen 
voor vrouwen, gehandicaptenzorg, ...  

 
ANDERE 
 
98  Geen tussenkomende persoon 

Er is geen tussenkomende persoon, instelling of instantie (meer) in het opnameproces. Dit vak dient 
ingevuld te worden als er geen tussenkomende personen meer zijn dan deze reeds ingevuld. Deze score 
dient in het veld MA10.02 en/of MA10.03 aangeduid te worden, en enkel in het geval dat er 
respectievelijk slechts één of twee personen tussenkwamen in het opnameproces.  

 
99  Onbekend 

De tussenkomende personen, instellingen, instanties zijn niet gekend of er zijn geen voldoende 
gegevens beschikbaar. 

 
 
Voorbeeld 
Een persoon wordt in dronken toestand aangetroffen door een familielid. Deze vindt dat er verdere stappen 
moeten gezet worden. Hij contacteert de huisarts. De huisarts beslist om de persoon met de ziekenwagen naar 
een spoedopname te vervoeren. 
Men kan elk van de volgende tussenkomende personen in willekeurige volgorde scoren: 
 Privé-raadpleging huisarts & andere specialist niet-psychiatrisch. 
 Op initiatief van familie/eigen omgeving. 

Ziekenwagen 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - Medische Opname - 1 

MA  MEDISCHE OPNAME 
 
 
De MA-fiche (Medische Opname) bevat al de gegevens die geregistreerd dienen te worden bij het begin van een 
medisch-psychiatrisch verblijf van de patiënt in de instelling.  Naast een aantal 'hoofding' gegevens zijn 
hieronder informatieblok 1, 2 en 3 opgenomen. 
 
Medische opname 
De medische opname is de eerste administratieve opname van de patiënt in de psychiatrische instelling, of de 
eerste administratieve heropname na een medisch ontslag. Ze vormt  de start van een nieuw geheel van observa-
ties, onderzoeken, interventies en activiteiten die door de leden van één of meer behandelingsteams van 1 
instelling verricht worden ten aanzien van een patiënt(-systeem). De medische opname is tevens de start van het 
medisch psychiatrisch verblijf in de psychiatrische instelling.  
 
Opmerkingen 
Hulpverlening onder de vorm van consultatie en urgentie-interventie worden in de MPG niet geregistreerd. 
 
 
 

HOOFDING MEDISCHE OPNAME 
 
 
MA01 ID-NUMMER PATIENT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert over de opnames heen. Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de psychiatrische instelling 
opgenomen wordt, gebruikt men steeds hetzelfde anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
 
MA02 VOLGNUMMER MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF 
 
Definitie 
Per patiënt wordt in de instelling een volgnummer toegekend aan elk medisch psychiatrisch verblijf in deze 
instelling, te beginnen met 1, 2, 3 enz. Dit volgnummer geeft aan het hoeveelste medisch psychiatrische verblijf 
van deze patiënt het in deze instelling is sedert de start van de MPG.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die bij de start van de MPG in medische behandeling in de psychiatrische instelling zijn, krijgen het 
volgnummer 1 voor dit lopende psychiatrisch verblijf toegekend. Patiënten die na de start van de MPG-
registratie een nieuwe medische opname krijgen (en op het moment van de start niet in medische behandeling 
waren), krijgen volgnummer 1. Een eerste medische opname van een patiënt in een psychiatrische instelling 
krijgt altijd het volgnummer 1. 
Het volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
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MA03 DATUM MEDISCHE OPNAME 
 
Definitie 
Datum van de administratieve opname waarmee een nieuw medisch psychiatrisch verblijf in de psychiatrische 
instelling begint.   
 
Scoremogelijkheden 
De datum van medische opname wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm) , jaar (jjjj). Bijv. een patiënt 
opgenomen op 14 november 1997 scoort 14111997; een patiënt opgenomen op 3 januari 1997 scoort 03011997. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Alleen de maand en het jaar van medische opname worden in het exportbestand opgenomen. 
 
 
MA04 DAG VAN DE WEEK/EXPORT 
 
Definitie: 
Dag van de week van de opnamedatum, te beginnen van maandag (=1) , 
dinsdag (=2), .... 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De invoerders dienen dit getal niet zelf in te voeren. Het MPG-invoerprogramma berekent dit cijfer immers bij 
de omzetting naar het exportbestand voor de overheid. 
  
 
MA05 KENLETTER VAN DE BEHANDELDIENST 
 
Definitie 
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit 
volgende besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A, T, K...).  
De ‘kenletter van de behandeldienst’ heeft betrekking op het administratieve statuut waaronder de patiënt 
behandeld wordt, uitgedrukt in een kenletter. De kenletter van de behandeldienst kan verschillen van de kenletter 
van het bed of de plaats als structuurgegeven. 
Voor de Inititatieven Beschut Wonen en PVT wordt in de plaats van een kenletter, een instellingscode, 
respectievelijk R & Q, toegekend. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters/instellingscodes kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, 
VP,Q, R, Z. 
 
A : dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling 
A1 : dagverpleging in A-dienst 
A2 : nachtverpleging in A-dienst 
K : dienst neuro-psychiatrie voor kinderen 
K1 : dagverpleging in K-dienst 
K2 : nachtverpleging in K-dienst 
T : dienst neuro-psychiatrie voor behandeling, en SP-bedden psychogeriatrie 
T1 : dagverpleging in T-dienst 
T2 : nachtverpleging in T-dienst 
TFB : dienst voor gezinsplaatsing intra muros 
TFP : plaatsen in gezinsverpleging 
VP : psycho-geriatrie 
Q : PVT 
R : beschut wonen 
Z : oude diensten 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
'Z: oude diensten' wordt gebruikt voor patiënten in  medisch-psychiatrische opname vóór het begin van de MPG-
registratie en die opgenomen werden in andere dan hierboven vernoemde kenletters/instellingscodes.  
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MA06 ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID  
 
Definitie 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiëntdoor het 
behandelingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Het vormt de leefeenheid van de patiënt 
Niet zelden worden binnen een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van 1 tot 999. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Het nummer 999 refereert naar de oude, afgeschafte leefeenheden (Z). 
  
 
MA07 GEMEENTE WOONPLAATS  
 
Definitie 
De gemeente die als woonplaats op de identiteitskaart (of een soortgelijk document) van de patiënt wordt 
vermeld. Het is de gemeente waar de patiënt gedomicilieerd is.  
 
Scoremogelijkheden 
Men dient hier de gemeentenaam (niet deelgemeente) in te vullen waar de patiënt de dag van opname zijn 
officiële woonplaats heeft. Het MPG-invoerprogramma zet deze gemeentenaam om in de NIS-code. Men kan 
ook rechtstreeks de NIS-code invoeren.    
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die hun officiële woonplaats in het buitenland hebben scoren 99000, patiënten waarvan de officiële 
woonplaats niet gekend is, scoren 88000. 
 
Om privacy-redenen wordt deze code door het MPG-invoerprogramma bij export van de gegevens automatisch 
omgezet in het arrondissement of de stedelijke agglomeratie voor Brussel, Antwerpen, Gent, Liège of Charleroi. 
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INFORMATIEBLOK 2 
 
Informatieblok 2 heeft tot doel de patiënt sociaal en demografisch te profileren. Dit blok omvat vier items: het 
leefmilieu van de patiënt voor zijn opname, het beëindigd onderwijstype en -niveau, zijn beroepsstatus en zijn 
huidige of laatste hoofdberoep. 
Voor bepaalde items wordt voor de kortverblijven (van maximaal 72 uur of 3 kalenderdagen) een uitzondering 
gemaakt op de kwaliteitscontrole betreffende de percentages onbekenden. 
Deze items worden aangeduid door dit teken. 

  
 
 
MA11 LEEFMILIEU VOOR OPNAME 
 
Definitie 
Het leefmilieu voor opname is de verblijfsvorm of woonvorm waar de patiënt gedurende de laatste 3 maanden 
voorafgaand aan de huidige medische opname hoofdzakelijk leefde.  
 
Scoremogelijkheden 
De antwoordmogelijkheden kunnen ondergebracht worden in 4 grote groepen naargelang men alleen woont,  in 
een gezins- of een gezinsvervangend milieu woont, in een collectieve woonvorm of voorziening verblijft, of in 
een therapeutisch milieu verblijft.     
 
 
ALLEEN 
 
10  woont alleen 
 De patiënt woont alleen. 
 
GEZINS- OF GEZINSVERVANGEND MILIEU 
 De patiënt woont in een gezins- of een gezinsvervangend milieu. 
 
21  Eigen gezin 
 De patiënt woont samen met een vaste partner en/of eigen kinderen. 
 
22  Ouderlijk gezin 
 De minderjarige patiënt woont bij zijn/haar ouder(s), of bij één van de ouders. 
 
23  Inwonend of samenwonend  
 De meerderjarige patiënt woont in bij zijn/haar ouders. 
 De patiënt woont in bij zijn/haar meerderjarig kind. 
 De patiënt woont in bij andere familieleden, vrienden of kennissen. 
 De patiënt woont samen met andere personen zonder partnerrelatie. 
 
24  Ander gezins- of gezinsvervangend milieu 

De patiënt woont in een ander gezins- of gezinsvervangend milieu, bijv. in een pleeggezin. 
 
COLLECTIEVE WOONVORM 

De patiënt verblijft in een collectieve woonvorm of voorziening.  
 
31  Voorziening voor bejaarden 

Te denken valt aan het verblijf van een patiënt in een bejaardentehuis, een rust- en verzorgingstehuis. 
Het wonen in een serviceflat wordt in dit registratie-instrument niet beschouwd als een collectieve 
woonvorm. Deze patiënt woont alleen of in een gezins- of gezinsvervangend milieu.  
  

32  Instelling voor gehandicaptenzorg 
Te denken valt aan een verblijf van de patiënt in een inrichting, in een observatiecentrum, in een tehuis 
voor werkende meerderjarige gehandicapten, in een tehuis voor niet-werkende meerderjarige 
gehandicapten (bezigheidstehuizen, nursingtehuizen), in een kortverblijfcentrum, in een medisch 
pedagogisch instituut (MPI), ... 

 
33  Opvangcentrum voor thuislozen 

Deze centra's vangen thuisloze personen op een niet-gedwongen wijze op, en begeleiden ze op 
professionele wijze naar zelfstandigheid.  Te denken valt hier aan patiënten die verblijven in een 
algemeen opvangcentrum, een crisisopvangcentrum, in beschut wonen voor thuislozen, in een 
vrouwenopvangcentrum, in een opvangcentrum voor jongeren, ....  

 

MPG-versie - 01/01/03  



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 2- 2  

34  Gemeenschapsverband  
Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan een verblijf van de patiënt in een klooster, een commune, ... 

 
35  Instelling afhankelijk van Justitie 

In deze categorie scoort de patiënt die in een justitiële instelling verblijft, zoals bijv. een gevangenis, 
een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand, een inrichting voor minderjarigen, ...   
 

36  Andere collectieve woonvorm  
Te denken valt bijv. aan kinderdag- en nachtverblijven (de KDNV's), de tehuizen voor moeders die 
zorgen voor opvang van kinderen bij probleem- of crisissituaties, gezinstehuis (kleine homes die 
minderjarigen opnemen, opvangtehuizen voor jongeren (doorgangstehuizen), ... 

 
THERAPEUTISCHE MILIEU 

Een therapeutisch milieu verwijst naar door de overheid erkende therapeutische milieus. 
 

41  Psychiatrisch ziekenhuis 
 
42  PAAZ 
 
43  Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
 
44  Beschut Wonen 
 
45  Gezinsverpleging 

Dit verwijst naar de officiële benaming. In België bestaat dit theapeutisch milieu momenteel enkel in 
Lierneux en Geel. 

 
46  Alternatieve psychiatrische opvang  

Hier wordt het verblijf bedoeld in een autonome therapeutische gemeenschap, zoals bijv. de centra voor 
Psychosociale Revalidatie (ressorterend onder het RIZIV), of voorzieningen voor verslaafdenzorg 
(betoelaagd door de Gemeenschap), e.d. 

 
47  Algemeen ziekenhuis 
 
48  Ander therapeutisch milieu 
 
ANDERE 
 
96  Ander niet-gespecifieerd milieu 
 
98  Geen vaste verblijfplaats 

Deze code wordt gescoord wanneer de patiënt de 3 maanden voor zijn opname op verschillende 
plaatsen verbleef waarbij geen verblijfplaats als "hoofdzakelijk" kan worden aangeduid, bijv. zwervers, 
.... 

 
 99  Onbekend 

 
 
Opmerkingen en aandachtspunten  
 
Voor de patiënten in dagbehandeling wordt het thuismilieu waar de patiënt zijn verblijfplaats heeft, als huidig 
leefmilieu aanzien. Voor de patiënt in nachtbehandeling wordt de psychiatrische instelling als leefmilieu aanzien. 
 
Bijzondere gevallen: 
Een bejaarde die 'alleen' in een serviceflat of een woningcomplex met dienstverlening woont, scoort '10  woont 
alleen'. Een bejaarde die met zijn/haar partner in een serviceflat of een woningcomplex met dienstverlening 
woont, scoort '21  Eigen gezin'. 
Een kind geplaatst in een pleeggezin, scoort '24  ander gezinsmilieu of gezinsvervangend milieu'. Een kind 
geplaatst in een gezinstehuis of home scoort  '36  in een andere collectieve woonvorm'. 
Een student die tijdens de week op 'kot' of op 'kamers' woont, zal meestal onder één van de codes onder gezins- 
of gezinsvervangend milieu ('22 ouderlijk gezin' of '23 inwonend of samenwonend') scoren en niet onder '10 
woont alleen'.  
Bij discussies over mogelijke “mengvormen”, waarbij met andere woorden verschillende mogelijkheden tot 
scoren kunnen gelden, gebruikt men als leidraad de plaats waar de meeste huishoudelijke activiteiten 
plaatsgrijpen. Waar bijvoorbeeld de was, het strijken, de afwas, ... gedaan wordt voor of door de patiënt. Dit 
geldt dan als huidig leefmilieu.    
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MA12/MA13 ONDERWIJS 
 
Algemene definitie 
Als algemene richtlijn geldt dat men de hoogste onderwijsvorm scoort dat de patiënt met succes heeft beëindigd.  
Een uitzondering op deze regel geldt voor diegenen (vooral jongeren) die op item MA14 “beroepsstatus bij 
opname” de score 32 “scholier/student” ontvangen. Voor hen geldt dat het huidige gevolgde onderwijs type 
(MA12) en het huidige onderwijsniveau (MA13) dient gescoord te worden. 
 
Het onderwijs wordt gemeten aan de hand van twee variabelen: het onderwijstype en het onderwijsniveau. 
 
 
MA12 TYPE LAATST BEEINDIGD ONDERWIJS 
 
Definitie 
Het type van het met succes beëindigd onderwijsniveau.  
  
Scoremogelijkheden 
 1   Gewoon 

De patiënt volgde gewoon onderwijs. 
 
2   Buitengewoon 

De patiënt volgde buitengewoon of bijzonder onderwijs. Dit type onderwijs kan men gevolgd hebben 
tot en met de hogere cyclus. 

 
96  Andere niet-gespecifieerd 

Men scoort hier enkel indien het opgegeven onderwijstype in het geheel niet aansluit bij de twee eerste 
scoremogelijkheden. 

 
98  Geen onderwijs gevolgd 

De patiënt heeft geen onderwijs gevolgd. 
 
99  Onbekend  Het onderwijstype dat de patiënt gevolgd heeft, is onbekend.  
 
 
Voorbeeld: 
De patiënt beëindigde zijn opleiding ‘technisch onderwijs’ vroegtijdig in het vijfde jaar (oude 
onderwijsstructuur).  
Dit wordt als volgt gescoord:  
 MA 12: “1. Gewoon” 
 MA 13: “31. Secundair Lagere Cyclus” 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Men scoort het laatste type onderwijs dat men met succes beëindigd heeft. Indien de patiënt eerst gewoon 
onderwijs gevolgd heeft, en later overgeschakeld is naar het buitengewoon onderwijs, scoort men 'buitengewoon 
onderwijs'.   
 
Men scoort enkel '96  andere niet gespecifieerd' indien het opgegeven onderwijstype in het geheel niet 
overeenstemt met het 'gewoon' of het 'buitengewoon' onderwijs. Dit zou het geval kunnen zijn bij opleidingen in 
het buitenland, specifieke religieuze opleidingen, ... 
 
Men scoort '98  Geen' indien de patiënt in het geheel geen onderwijs gevolgd heeft. 
 
Men scoort '99  Onbekend' indien men geen informatie heeft over het type onderwijs dat de patiënt gevolgd 
heeft. 
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MA13 NIVEAU LAATST BEEINDIGD ONDERWIJS 
 
Definitie 
Het hoogste onderwijsniveau dat de patiënt met succes beëindigd heeft.  
 
Scoremogelijkheden 
10  Kleuter 

Deze score kan geïnterpreteerd worden als “geen opleiding gevolgd of lager onvoltooid”. 
 
20  Lager 
 
31  Secundair Lagere cyclus 

Deze indeling is van toepassing in de oude onderwijsstructuur en heeft betrekking op het succesvol 
beëindigen van de eerste 3 jaar van het secundair onderwijs. 
 

32  Secundair Hogere cyclus 
Deze indeling is van toepassing in de oude onderwijsstructuur en heeft betrekking op het succesvol 
beëindigen van de laatste 3 jaar van het secundair onderwijs. 

 
De volgende indeling (33 tot 35) is van toepassing in de nieuwe structuur van het secundair onderwijs: 
 
33  1e graad 1 / Observatie  

Deze score heeft betrekking op het succesvol beëindigen van de eerste graad (jaar 1 en jaar 2). 
 
34  2e graad / Oriëntatie 

Deze score heeft betrekking op het succesvol beëindigen van de tweede graad (jaar 3 en jaar 4). 
 
35   3e graad 3 / Determinatie 
 Deze score heeft betrekking op het succesvol beëindigen van de derde graad (jaar 5 en jaar 6). 
 
36  Aanvullend secundair 
 Deze score heeft betrekking op het aanvullend jaar in het secundair onderwijs. 
 
37  Secundair onbepaald 

Deze score wordt slechts gebruikt indien men over onvoldoende nauwkeurige informatie beschikt om 
uit te maken of de patiënt de lagere of de hogere cyclus met succes beëindigd heeft, en/of welke graad 
de patiënt met succes beëindigd heeft. 

 
HOGER 
 
41  Hoger niet-universitair 
 Hieronder valt zowel het hoger onderwijs van het korte als van het lange type. 
 
42  Universitair Onderwijs 

Hieronder valt zowel het diploma van kandidaat als van licentiaat. Heeft de patiënt enkel een 
kandidaatsdiploma behaald, scoort men ook onder 'universitair onderwijs'. 

 
ANDERE 
 
96  Ander niet gespecifieerd 

Men kan hier enkel scoren indien het onderwijsniveau dat opgegeven wordt, in het geheel niet aansluit 
bij de voorgaande scoremogelijkheden. 

 
98  Geen onderwijs gevolgd 
 De patiënt heeft geen onderwijs gevolgd. 
 
99  Onbekend  
 Het onderwijsniveau dat de patiënt gevolgd heeft, is onbekend.   
 
Voorbeeld:  Zie MA 12. 
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Opmerkingen en aandachtspunten  
Er wordt in het secundair onderwijs geen onderscheid gemaakt tussen algemeen-, technisch-, beroeps- of 
kunstonderwijs. 
 
Voor onderwijsniveaus die men in deze lijst niet terugvindt, omdat een bejaarde patiënt bijv. onderwijs in een 
ander vroeger bestaand systeem volgde, of omdat de patiënt onderwijs in het buitenland volgde, neemt men het 
onderwijsniveau dat daar het meest mee overeenkomt. 
 
Slechts bij uitzonderlijke gevallen, waarbij men geen tegenhanger vindt, kan men de score '96 andere niet 
gespecifieerd' gebruiken. 
 
Aanvullende opleidingen, zoals bijv. VDAB-opleidingen, specifieke vormingscursussen, ..., worden hier niet 
gescoord. 
 
 
MA14 BEROEPSSTATUS BIJ OPNAME 
 
Definitie 
Hier wordt gepeild naar de beroepssituatie van de patiënt de laatste maand voordat hij opgenomen werd.  De 
regel van één maand wordt ingevoerd om incidentele toestanden bij opname te vermijden. Indien er tijdens deze 
maand verschillende toestanden waarneembaar zijn, houdt men rekening met wat het meest relevant is voor de 
toekomst van de patiënt. 
 
Als algemene richtlijn geldt dat wanneer een patiënt voor verschillende codes (beroepssituaties) in aanmerking 
komt, men deze code (beroepsstatus) scoort die de hoogste inkomstenbron vormt.  
 
Scoremogelijkheden 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het hebben van betaald werk, betaald werk dat tijdelijk onderbroken is 
en geen betaald werk. Men dient te scoren onder één van deze categorieën. De categorieën zelf kunnen niet 
gescoord worden. 
 
De codes onder betaald werk zijn slechts van toepassing indien de patiënt arbeid uitoefent die reglementair 
betaald wordt of waaruit hij/zij een officieel inkomen betrekt,  bijv. landbouw. Men kiest uit deze codes indien 
het inkomen uit arbeid groter is dan het eventuele inkomen uit de onder "geen betaald werk" staande 
mogelijkheden. Werk 'in het zwart' wordt hier niet gescoord of in rekening gebracht. 
 
De codes onder betaald werk maar tijdelijk onderbroken gelden indien de patiënt de maand voor de opname 
zijn/haar werk tijdelijk niet uitoefent wegens ziekte of ongeval of wegens één of andere vorm van sociaal of 
familiaal verlof.  
 
Geen betaald werk wordt gescoord indien de patiënt geen officieel inkomen uit arbeid betrekt of indien het 
inkomen uit arbeid kleiner is dan het inkomen dat de patiënt uit één van de hieronder vermelde 
inkomstenbronnen betrekt. Indien bijv. een patiënt uit zijn invaliditeit een hoger inkomen betrekt dan uit zijn 
deeltijdse arbeid in de beschutte werkplaats, krijgt hij de score '33 invalide'. Komt de patiënt in aanmerking voor 
verschillende scores uit de categorie geen betaald werk dan scoort men de hoogste inkomstenbron. 
 
Men kiest de code die overeen komt met het statuut waaronder de patiënt zich bevond de maand vòòr de 
opname. 
 
BETAALD WERK 
 
11  Voltijds werk 
 
12  Deeltijds werk 

Hierbij is niet het 'aantal' uren bepalend, wel de arbeidstijd die van toepassing is in de betreffende 
ondernemingen/instellingen. Werkt de patiënt geen 100 % van de arbeidstijd van toepassing in de 
betreffende ondernemingen/instellingen, dan scoort hij onder 'deeltijds werk'.  Bijv. een bediende die 35 
uur per week werkt in een instelling waar de algemene arbeidstijd 35 uur per week geldt, werkt voltijds. 
Een bediende die 35 uur per week werkt in een instelling waar de algemene arbeidstijd 38 uur per week 
bedraagt, werkt deeltijds. 

  
13  Onregelmatig werk  
 Bijvb.: seizoensarbeid, interim-werk, weekendwerk (indien onregelmatig)...   
 

MPG-versie - 01/01/03  



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 2- 6 

MPG-versie - 01/01/03  

 

BETAALD WERK MAAR TIJDELIJK ONDERBROKEN OMWILLE VAN  
 
21  Ziekte of ongeval 

Men registreert een patiënt pas als "ziek" indien hij/zij reeds gedurende minimum één maand vòòr de 
huidige opname ziek was.  

 
22  Verlof o.w.v. familiale of persoonlijke redenen  

Bijv. zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof, ouderschapsverlof, verlof om familiale redenen, 
loopbaanonderbreking, verlof m.b.t. sociale promotie, opleiding, studie, ... 

 
GEEN BETAALD WERK 
 
31  Eigen huishouding 
 Werkt volledig in eigen huishouding (huisman/huisvrouw). 
 
32  Scholier / student 
 Volgt dagonderwijs.  
 
33  Invalide 

Een patiënt die gewerkt heeft en als werknemer aangesloten is bij een ziekenfonds en die na één jaar 
onafgebroken ziekte "invalide" werd en dit nog is op het moment van de opname, hij/zij is dan 
werkonbekwaam.  

 
34  Mindervalide 

De personen binnen deze categorie hebben nooit ( of zelden ) gewerkt, en genieten steun vanwege de 
Dienst voor Mindervaliden. Na een bepaalde leeftijd krijgen ze geen mindervalide-uitkeringen meer, 
maar wordt hen een gewaarborgd inkomen verstrekt. Dit gewaarborgd inkomen verschilt van dit 
bedoeld onder de categorie '37 steuntrekkend' en krijgt eveneens de score '34 Mindervalide'. 

 
35  Uitkeringsgerechtigde werkloze 

Een patiënt die op het ogenblik van de opname als uitkeringsgerechtigde werkloze is ingeschreven bij 
de VDAB, FOREM, BDAB. 

 
36  Niet-uitkeringsgerechtigde werkloze 

Een patiënt die werkloos is en geen werkloosheidsvergoeding ontvangt, ongeacht of hij/zij wel of niet 
ingeschreven is bij de VDAB. Bijv. schoolverlaters, gefailleerde zelfstandigen, ... 

 
37  Steuntrekkende 

Een patiënt die op het ogenblik van de opname steun ontvangt van het OCMW of  daar het 
bestaansminimum krijgt. Ook een patiënt die onderhoudsgeld of alimentatie ontvangt, wordt tot deze 
categorie gerekend. 

 
38  Gepensioneerd 
 Pensioengerechtigd (hieronder scoren ook de bruggepensioneerden, de weduwe-pensioenen). 
 
39  Rentenier 
 Levend van private middelen. 
 
ANDERE 
 
96  Ander niet gespecifieerd 
 
98  Geen / Zonder 
 Bijv.:  kinderen die niet schoolplichtig zijn en/of nooit naar school geweest zijn, .... 
 

 
 

99  Onbekend 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Men scoort '98  Geen/Zonder' indien de patiënt geen enkele beroepsstatus gehad heeft. Een mogelijk voorbeeld 
is een kind dat niet schoolplichtig is: het is mogelijk dat het nog niet kan scoren onder '32  Scholier/ student'. 
 
Men scoort enkel '96  Ander niet gespecifieerd' indien men in de opgesomde lijst geen tegenhanger vindt die 
aansluit bij de vernoemde beroepsstatus.   
 
Men scoort '99  Onbekend' indien de beroepsstatus van de patiënt niet gekend is. 
 
Het werken in een beschutte werkplaats valt onder 'betaald werk'. 
 
Vrijwilligerswerk is geen professioneel statuut en wordt hier niet gescoord. Deze personen beschikken eigenlijk 
over een ander statuut (bijv.: werkloos, ...) en het is dit statuut dat gescoord zal worden. 
 
Bijzondere gevallen: 
In het geval een patiënt al lange tijd werkloos is (bijv. meer dan 1 jaar), maar de laatste 4 maanden ziek is en 
bijgevolg een ziekte-uitkering ontvangt, scoort deze patiënt onder uitkeringsgerechtigde werkloze. Volgende 
filosofie is hierbij gevolgd: eerst wordt nagegaan of de patiënt betaald werk heeft, of hij betaald werk heeft dat 
tijdelijk onderbroken is, of hij geen betaald werk heeft.  Betreffende patiënt heeft geen betaald werk. Hieronder 
is slechts één codering mogelijk, nl. uitkeringsgerechtigde werkloze aangezien de patiënt nog niet langer dan 1 
jaar ziek is. 
 
 
MA15 HUIDIG OF LAATSTE HOOFDBEROEP 
 
Definitie 
Als hoofdberoep wordt alleen de laatst uitgeoefende arbeid of werk genomen waaruit de patiënt een reglementair 
officieel inkomen betrekt of betrokken heeft. Werk " in het zwart " komt dus niet in aanmerking, evenmin als 
dagactiviteiten waaruit de bewoner  geen reglementair inkomen ontvangt, zoals het dagcentrum, het 
vrijwilligerswerk, ... De beschutte werkplaats daarentegen kan wél gescoord worden.. Wanneer hij/zij 
gepensioneerd is, reeds geruime tijd ziek is of werkloos, zal men het laatst uitgeoefende beroep registreren. 
Oefent de patiënt tegelijkertijd verschillende beroepen uit dan scoort men het beroep met het hoogste inkomen. 
 
Scoremogelijkheden 
Bij het scoren dient men eerst te achterhalen of  de patiënt werkzaam was als werknemer of ambtenaar, als 
zelfstandige of als helper of meewerkend familielid van een zelfstandige. Binnen de twee eerste categorieën dient 
een verdere indeling gemaakt te worden. 
 
 
WERKNEMER OF AMBTENAAR 
 
11  Arbeider 
 
12  Bediende 
 
13  Middenkader 
 
14  Directie 
 
ZELFSTANDIGE 
 
21  Landbouwer 
 
22  Vrij beroep 
 
23  Ander zelfstandig beroep 
 
HELPER 
 
30  Helper of meewerkend familielid van een zelfstandige 
 
ANDERE 
 
96  Ander niet gespecifieerd  
 
 

MPG-versie - 01/01/03  



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 2- 8 

MPG-versie - 01/01/03  

 

98  Geen / Zonder 
 De patiënt heeft nooit een beroep uitgeoefend 
 Vb.: mentaal gehandicapte patiënten.  
 
99  Onbekend  

  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Men scoort '96  Ander niet gespecifieerd' indien de patiënt een beroep uitoefent (of heeft uitgeoefend) waaruit 
hij/zij een officieel inkomen betrekt (of betrokken heeft), dat in het geheel niet aansluit bij de hoger genoemde 
beroepscategorieën.  
2) Men scoort '98  Geen / Zonder'  indien de patiënt nooit een beroep heeft uitgeoefend. 
3) Men scoort '99 Onbekend' indien men niet weet of de patiënt ooit een beroep heeft uitgeoefend. 
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INFORMATIEBLOK 3  
 
Informatieblok 3 heeft tot doel een beeld te geven van de klinische problematiek van de patiënt bij aankomst in 
de instelling. Deze wordt bevraagd aan de hand van de DSM-IV classificatie (met ICD-9-CM codes). 
 
MA16  VOORLOPIGE DSM-IV  DIAGNOSE  BIJ MEDISCHE  OPNAME 
 
Definitie 
In dit informatieblok gaande van MA16.01 tot MA16.20 wordt de diagnose van de patiënt bevraagd volgens de 
vijf assen van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders 4the Edition).   
 
DSM-IV is een classificatie van de psychische stoornissen die ontwikkeld is voor gebruik bij hulpverlening, 
opleiding en onderzoek.  Eén van de belangrijkste kenmerken van de DSM-IV is het geven van diagnostische 
criteria om de betrouwbaarheid van de diagnose te vergroten. Tot een meerassig systeem behoort een 
beoordeling op afzonderlijke assen, waarbij elke as verwijst naar een ander kennisdomein dat kan helpen bij het 
opstellen van een behandelingsplan en het voorspellen van de afloop.  Er zijn vijf assen in de DSM-IV 
meerassige classificatie opgenomen (zie later). 
 
Bij de medische opname van de patiënt dient de voorlopige diagnose te worden ingevuld. In informatieblok 7, 
d.w.z. bij het einde van de behandeling in een behandeldienst/leefeenheid of m.a.w. bij het afsluiten van de 
behandelingsfiche, krijgt men de gelegenheid de diagnose in te vullen die op dat moment van toepassing is. 
 
Scoremogelijkheden 
Als richtlijn geldt dat alle assen ingevuld dienen te worden, zelfs als er geen specifieke diagnose op een bepaalde 
as van toepassing is. Vergeet niet dat DSM-IV ook een code heeft voor 'geen diagnose'. Tevens wordt er 
gevraagd als controle om de diagnose op het formulier volledig in te vullen, d.w.z. voluit geschreven, naast de 
DSM-IV classificatie (met ICD-9-CM codes). Het MPG-invoerprogramma zal enkel bestaande DSM-IV codes 
toelaten. Na het intypen van de code verschijnt de beschrijving op het scherm. Voor het invoeren van de code 
zijn 5 posities voorzien: het punt wordt niet mee ingevoerd (bv. 313.23 selectief mutisme invoeren als 31323). 
 
Enkel voor de somatische aandoeningen (as 3) kan beroep gedaan worden op de ICD-9-CM diagnose. 
 
Hieronder volgt telkens een definiëring en de scoremogelijkheden van elk van de DSM-IV assen. De 
belangrijkste richtlijnen (in cursief) werden overgenomen uit de "Beknopte handleiding bij de Diagnostische 
Criteria van de DSM-IV" van de American Psychiatric Association. Voor een uitgebreide toelichting bij de 
DSM-IV criteria verwijzen wij dan ook naar deze handleiding.  
 
 
MA16.1-3 KLINISCHE STOORNISSEN 
 
MA16.01 As1 / 1 Primaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MA16.02 As1 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MA16.03 As1 / 3 Tertiaire (of tweede bijkomende) diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 1 van de DSM-IV  
"As I dient voor het vastleggen van alle verschillende stoornissen of toestanden in de classificatie met 
uitzondering van de persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid (die op As II worden genoteerd). Ook 
worden op As I de Overige aandoeningen genoteerd die een reden voor zorg kunnen zijn." 
 
Scoremogelijkheden 
" Wanneer iemand meer dan één As I stoornis heeft, moeten deze alle worden vastgelegd.  Indien meer dan één 
As I stoornis aanwezig is, moet de belangrijkste diagnose ... worden aangegeven door deze als eerste te noteren. 
... Indien geen as I diagnose aanwezig is, dan moet deze het codenummer V71.09 krijgen. Indien een As I 
diagnose wordt uitgesteld, in afwachting van het verzamelen van aanvullende informatie, moet het codenummer 
799.9 worden gebruikt." 
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MA16.4-5 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN, ZWAKZINNIGHEID 
 
MA16.04 As2 / 1 Primaire diagnose volgens as 2 van de DSM-IV  
MA16.05 As2 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 2 van de DSM-IV 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 2 van de DSM-IV  
" As II dient voor het vastleggen van persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid. Deze kan ook worden 
gebruikt voor het noteren van opvallende, slecht aangepaste persoonlijkheidstrekken en afweermechanismen." 
 
Scoremogelijkheden 
" In de veel voorkomende situatie dat iemand meer dan één As II diagnose heeft, moeten deze alle worden 
genoteerd. ... Indien er geen As II stoornis aanwezig is, moet dit worden gecodeerd als V71.09 en indien een As 
II diagnose wordt uitgesteld moet dit worden gecodeerd als 799.9".  
 
 
MA16.6-8 SOMATISCHE AANDOENINGEN 
 
MA16.06 As3 / 1 Primaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV  
MA16.07 As3 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MA16.08 As3 / 3 Tertiaire (of tweede bijkomende) diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
 
Definitie 
ICD9CM Diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
" As III dient voor het vastleggen van actuele somatische aandoeningen, die potentieel relevant zijn voor het 
begrijpen of behandelen van een psychische stoornis". ... 
 
Scoremogelijkheden 
"Somatische aandoeningen kunnen op allerlei manieren verband houden met psychische stoornissen". Wij 
verwijzen naar de beknopte DSM-IV-handleiding voor de wijze waarop de psychische stoornis en de somatische 
aandoening moet gediagnostiseerd worden (p.70-71). 
 
Verdere richtlijnen zijn: 
" Als iemand meer dan één relevante As III diagnose heeft, moeten deze alle worden vastgelegd. Indien er geen 
As III stoornis aanwezig is, moet dat worden aangegeven door de vermelding 'As III: 00000  -geen diagnose op 
As III'. Indien een as III diagnose wordt uitgesteld, in afwachting van het verzamelen van aanvullende 
informatie, moet dit worden aangegeven met de vermelding 'As III: Uitgesteld".    
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Hier worden de actuele somatische aandoeningen genoteerd die potentieel relevant zijn voor het begrijpen of 
het behandelen van een psychische stoornis. 
Niet alle diagnoses zijn terug te vinden in de appendix G van de DSM-IV, gegeven het feit dat er slechts een 
selectie van ongeveer 400 codes werd gemaakt uit een totaal van min of meer 11000 codes. Voor de overige 
codes is het aangewezen de ICD-9-CM te raadplegen. 
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MA16.09 HOOFDDIAGNOSE 
 
Definitie 
As waarop de psychiatrische hoofddiagnose zich bevindt.  Dit is van belang indien een patiënt zowel een As 1 
als een As 2 diagnose heeft, of als een patiënt enkel een hoofddiagnose op as 3 heeft. 
 
"Als meer dan één diagnose bij een patiënt gesteld wordt in een intramurale setting, is de hoofddiagnose de 
aandoening, na onderzoek vastgesteld, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de 
opneming van de betrokkene." 
 
Scoremogelijkheden 
1  Op as 1 
2  Op as 2 
3  Op as 3 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De scoremogelijkheid '3  Op as 3' is een afwijking op de DSM-IV classificatie. 
 
MA16.10-19 AS 4  PSYCHOSOCIALE EN OMGEVINGSPROBLEMEN 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 4 van de DSM-IV (cfr. DSM-IV).  
"As IV dient voor het vastleggen van psychosociale en omgevingsproblemen, die de diagnose, behandeling en 
prognose van psychische stoornissen kunnen beïnvloeden (As I en As II). 
 
Scoremogelijkheden 
"Wanneer iemand verscheidene psychosociale en omgevingsproblemen heeft,  kan zoveel als relevant geacht 
wordt genoteerd worden." 
 
Binnen MPG kiest men ervoor die psychosociale en omgevingsproblemen vast te leggen die duidelijk 
bijgedragen hebben aan de psychische stoornis of die een reden voor behandeling zijn geworden. 
 
" Indien psychosociale en omgevingsproblemen de eerste reden voor zorg zijn, moet dit ook op As I vastgelegd 
worden, met een codenummer ontleend aan de sectie 'Andere aandoeningen en problemen die een reden voor 
zorg kunnen zijn." 
 
Op elk van de 10 onderstaande items dient men te kiezen :   
1 = ja 
0 = neen 
 
MA16.10  Geen problemen aangeduid 
Indien de patiënt geen van dergelijke problemen heeft, scoort hij bij dit item "1  ja". Bij de volgende items 
(MA16.11 - MA16.19) scoort men bijgevolg 0. Het invoerprogramma van de overheid houdt bij een 1-score op 
MA16.10 de rest van de items automatisch op 0. Indien de informatiebron niet weet of de patiënt één van 
dergelijke problemen heeft, scoort hij '0 neen'. 
  
MA16.11  Binnen de primaire steungroep 
" - bijvoorbeeld overlijden van een gezinslid; gezondheidsproblemen in het gezin; het uiteenvallen van het gezin 
door scheiding of vervreemding; het huis verlaten; hertrouwen van een ouder; seksueel of lichamelijk misbruik; 
overbescherming door de ouders; verwaarlozing van een kind; tekortschietende discipline; onenigheid tussen de 
kinderen; geboorte van een broertje of zusje" 
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MA16.12  Gebonden aan de sociale omgeving 
" - bijvoorbeeld overlijden of verlies van een vriend(in); tekortschieten van maatschappelijke steun; alleen 
wonen; problemen met de aanpassing aan een andere cultuur; discriminatie; aanpassing aan nieuwe levensfase 
(zoals pensionering)" 
 
MA16.13  Opvoedingsproblemen 
" - bijvoorbeeld analfabetisme; studieproblemen; onenigheid met leraren of klasgenoten, ongeschikte 
schoolomgeving" 
 
MA16.14  Werkproblemen 
" - bijvoorbeeld werkloosheid; dreiging werk kwijt te geraken; belastende werktijden; moeilijke 
werkomstandigheden; ontevredenheid met het werk; wisselen van betrekking; onenigheid met chef of collega's" 
 
MA16.15  Woonproblemen 
" bijvoorbeeld dakloosheid; slechte behuizing; onveilige buurt; onenigheid met buren of huisbaas" 
 
MA16.16  Financiële problemen 
" bijvoorbeeld ernstige armoede; onvoldoende financiën, te lage bijstandsuitkering" 
 
MA16.17  Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 
" bijvoorbeeld tekortschieten van gezondheidsdiensten; niet beschikbaar zijn van vervoer naar 
gezondheidscentra; te lage ziektekostenverzekering" 
 
MA16.18  Met justitie/politie of misdaad  
" bijvoorbeeld arrestatie; gevangen zitten; in een proces betrokken zijn; slachtoffer van een misdrijf zijn" 
 
MA16.19  Andere psychosociale en omgevingsproblemen 
" bijvoorbeeld blootstelling aan rampen; oorlog; andere vijandigheden; onenigheid met hulpverleners buiten de 
familie zoals raadsman, maatschappelijk werker of arts; niet beschikbaar zijn van instellingen voor 
maatschappelijk werk" 
 
Opmerkingen en aandachtspunten: 
Men dient enkel die psychosociale en omgevingsproblemen vast te leggen die bijgedragen hebben aan de 
psychische stoornis. Het tijdstip (enkel het afgelopen jaar of ook daarvoor) waarop het probleem is opgetreden 
(bijv. het overlijden van een gezinslid) heeft in principe geen belang. .  
  
 
MA16.20 AS 5  GAF-SCHAAL: ALGEHELE BEOORDELING VAN HET FUNCTIONEREN 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 5 van de DSM-IV (cfr. DSM-IV) :  
" As V dient voor het vastleggen van het oordeel over het algemene niveau van functioneren.  Deze informatie 
kan nuttig zijn bij het plannen van een behandeling en het meten van de werking daarvan en bij het voorspellen 
van de afloop.  Het vastleggen van het algemene functioneren op As V wordt gedaan met behulp van de Global 
Assessment of Functioning (GAF) Scale (schaal).  De GAF-schaal kan bijzonder bruikbaar zijn bij het, in 
algemene termen, volgen van vooruitgang van betrokkene door gebruik te maken van een op zichzelf staande 
meting.  
De GAF-schaal moet uitsluitend gescoord worden voor wat betreft het psychisch, sociaal en beroepsmatig 
functioneren. In de meeste gevallen moet een score op de GAF-schaal voor de huidige periode gemaakt worden 
(dat wil zeggen het niveau van functioneren op het moment van evaluatie) omdat de score van het huidige 
functioneren in het algemeen de noodzaak van behandeling of zorg zal weerspiegelen." 
Indien de patiënt overleden is, scoort men de GAF-schaal die van toepassing was vlak voor zijn overlijden. 
 
Scoremogelijkheden 
Hier scoort men een cijfer tussen 0 en 100. De beknopte DSM-IV handleiding geeft volgende richtlijnen mee: 
"beoordeel het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren volgens een hypothetisch continuüm van 
geestelijke gezondheid naar psychische stoornis. Reken hier niet de beperkingen in functioneren toe die het 
gevolg zijn van lichamelijke (of omgevings-)factoren." 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Hier wordt de huidige GAF-score bedoeld, op het moment van evaluatie.  
Code 0 betekent onvoldoende informatie. 
 
Algemene opmerkingen en voorbeelden 
1) Voor het scoren van zelfmoordpogingen: 
Er bestaat binnen de DSM-IV geen specifieke code voor zelfmoordpogingen. Om dit toch te kunnen scoren, kan 
men de methode van de zelfmoordpoging als leidraad gebruiken. Indien de zelfmoordpoging werd uitgevoerd 
door inname van een overdosis toxische middelen, kan men terugvallen op 2 mogelijkheden: 
1. Ofwel scoort men op as I : “intoxicatie ten gevolge van ... “ (Bijvoorbeeld: 292.89: intoxicatie door middel 
van slaapmiddelen, hypnotica of anxiolitica); 
2. Ofwel scoort men op as III : “overdosis ...” (Bijvoorbeeld: appendix G - 967.0 Overdosis barbituraten). 
Voor de overige zelfmoordpogingen kan men niet scoren binnen de DSM - IV, noch binnen de ICD-9-CM, daar 
deze codes (bijvb.: E95.xx: zelfmoordpogingen) niet zijn opgenomen in het huidige MPG-programma. Men kan 
dit momenteel in beperkte mate verhelpen door in Blok 4: MT10.1-29 de zelfmoordpoging te scoren onder 
MT10.03, zijnde een auto-agressieve dreiging. 
 
2)Voor het scoren van incest-problemen: 
Er bestaan een aantal mogelijkheden tot scoren: 
1. V61.21: Seksueel misbruik van een kind. 
2. 302.70: Seksueel dysfuncioneren. 
3. op as IV: MA16.11: Problemen binnen de primaire steungroep. 
In hoofde van het slachtoffer kan men in Blok 4 scoren bij  
ofwel MT10.32: Relatieproblemen met de ouderfiguren, 
ofwel MT10.33: Relatieproblemen met andere familieleden. 
Daarbij scoort men overeenkomstig de achtereenvolgende symptomen (MT10.1-29). Bijvoorbeeld: MT10.11: 
angst, vrees, fobie.  
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MT  MEDISCHE BEHANDELING 
 
 
De MT-fiche (Medische Behandeling) bevat, naast de 'hoofding'-gegevens al de gegevens die betrekking hebben 
op de behandeling van de patiënt in de leefeenheid en/of kenletter van behandeldienst. Hieronder zijn 
informatieblok 4, 5, 6 en 7 opgenomen. 
 
 

HOOFDING MEDISCHE BEHANDELING 
 
 
MT01  ID-NUMMER PATIENT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert over de opnames heen.  
Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de instelling opgenomen wordt, gebruikt men steeds hetzelfde 
anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
 
MT02  VOLGNUMMER MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF 
 
Definitie 
Per patiënt wordt in de instelling een volgnummer toegekend aan elk medisch psychiatrisch verblijf in deze 
instelling, te beginnen met 1, 2, 3 enz. Dit volgnummer geeft aan het hoeveelste medisch psychiatrisch  verblijf 
van deze patiënt het in deze instelling is sedert de start van de MPG (sinds 1 april 1996 voor PZ en PAA-
diensten; sinds 1 januari 1997 voor PVT en Beschut Wonen).  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die bij de start van de MPG in medische behandeling in de psychiatrische instelling zijn, krijgen het 
volgnummer 1 voor dit lopende psychiatrische verblijf toegekend. Patiënten die na de start een nieuwe medische 
opname krijgen (en op het moment van de start niet in medische behandeling waren), krijgen volgnummer 1. Een 
eerste medische opname van een patiënt in een instelling krijgt altijd het volgnummer 1. 
Het volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
 
 
MT03  TYPE BEWEGING 
 
Definitie 
Een beweging is een verandering van leefeenheid en/of kenletter van behandeldienst en/of een afgelopen 
verblijfsperiode van 183 dagen binnen eenzelfde leefeenheid en kenletter van behandeldienst. Het type beweging 
bepaalt welke formulieren en/of invoerschermen dienen klaargemaakt te worden, afhankelijk van de 
automatiseringsfase waarin de psychiatrische instelling zich bevindt.  Binnen MPG onderscheiden wij volgende 
bewegingen: 
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Scoremogelijkheden 
10  Medische opname 
21  Interne verandering van kenletter van behandeldienst in dezelfde leefeenheid 
22  Interne verandering van leefeenheid in dezelfde kenletter van behandeldienst 
23  Interne verandering van kenletter van behandeldienst en leefeenheid 
30  Intermediair ontslag 
41  Intermediaire heropname in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid 
42  Intermediaire heropname in dezelfde kenletter van behandeldienst en een andere leefeenheid 
43  Intermediaire heropname in een andere kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid 
44  Intermediarie heropname in een andere kenletter van behandeldienst en een andere leefeenheid 
50  Einde/begin van een behandelings/verblijfsperiode van minder dan 183 dagen in dezelfde kenletter van 
      behandeldienst en dezelfde leefeenheid   
51  Einde periode van 183 dagen in dezelfde kenletter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid 
60  Medisch ontslag 
70  Begin behandelings-verblijfsperiode voor patiënten medisch-psychiatrisch opgenomen voor 01/04/1996 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De code 50 laat toe een behandelings-verblijfsperiode te beëindigen en een nieuwe te starten in dezelfde 
kenlettter van behandeldienst en dezelfde leefeenheid. Deze beweging is niet verplicht en gebeurt enkel wanneer 
het behandelingsteam oordeelt dat het op dat moment nuttig of nodig is de voorbije behandelings-
verblijfsperiode af te sluiten en een nieuwe te beginnen. De uiteindelijke beslissing berust bij de geneesheer. 
Deze beweging kan oa. Nuttig zijn wanneer er tijdens een behandelings-verblijfsperiode een plotse wijziging is 
in het toestandsbeeld van de patiënt waardoor zowel de problematiek als de behandeling ingrijpend gewijzigd 
worden. Dit kan bijv. het geval zijn bij een acute psychotische opstoot, een zelfmoordpoging, een CVA. 
 
Duurt een behandelings-verblijfsperiode langer dan 183 kalenderdagen, dan moet ten laatste op de 183ste dag de 
lopende periode worden afgesloten en een nieuwe worden geopend. Deze beweging is code 51. Deze werkwijze 
laat toe de patiënt minstens om de zes maanden opnieuw te evalueren. 
  
 
MT04  VOLGNUMMER BEWEGING  
 
Definitie 
Per patiënt wordt binnen elk medisch psychiatrisch verblijf aan elke beweging, zoals hierboven gedefinieerd, een 
volgnummer toegekend. De beweging met code beweging 10, Medische opname, krijgt steeds als volgnummer 
1. De daarop volgende bewegingen binnen die medisch psychiatrische verblijven krijgen dan in chronologische 
volgorde nr. 2, 3, enz. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Dit volgnummer wordt automatisch door het  MPG invoer-programma toegekend bij invoer van de gegevens. 
 
 
MT05  DATUM  BEGIN  BEHANDELING 
 
Definitie 
De datum van de beweging.  
 
Scoremogelijkheden 
De datum van de beweging wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm) , jaar (jjjj). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij uitvoer van de gegevens wordt deze datum door het MPG-invoerprogramma automatisch omgezet in het 
aantal dagen sinds de datum van medische opname. 
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MT06  KENLETTER VAN DE BEHANDELDIENST  
 
Definitie 
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit 
volgende besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A, T, K...).  
De ‘kenletter van de behandeldienst’ heeft betrekking op het administratieve statuut waaronder de patiënt 
behandeld wordt, uitgedrukt in een kenletter. De kenletter van de behandeldienst kan verschillen van de kenletter 
van het bed of de plaats als structuurgegeven. 
Voor de initiatieven Beschut Wonen en PVT wordt, in de plaats van een kenletter, een instellingscode, 
respectievelijk R en Q, toegekend. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP, Q, R. 
Dit is niet noodzakelijk hetzelfde als de kenletter van het bed of de plaats waar de patiënt verblijft. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
 
MT07  ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID  
 
Definitie 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden worden binnen 
een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van 1 tot 998. 
 
 
MT08  DATUM EINDE BEHANDELING 
 
Definitie 
De datum van de beweging die leidt tot het afsluiten van deze fiche. 
 
Scoremogelijkheden 
De datum van deze beweging wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm) , jaar (jjjj). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij uitvoer van de gegevens wordt deze datum door het MPG-invoerprogramma automatisch omgezet in het 
aantal dagen sinds de datum van medische opname. 
 
 
MT09 AANTAL GEFACTUREERDE VERPLEEG/VERBLIJFSDAGEN 
 
Definitie 
Het aantal gefactureerde of te factureren verpleeg/verblijfsdagen is het aantal dagen voor dewelke een ligdagprijs 
tussenkomt (gedeeltelijk aan, b.v. 90 % of geheel, 100%) van de begin- tot de einddatum van de beweging; voor 
de bewegingen die beëindigd werden voor 1 januari 2003 ,te leveren door de facturatiedienst overeenkomstig 
de bepaling van titel 3 hoofdstuk 5 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987. Voor de 
bewegingen die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003 mag een willekeurige waarde groter dan 0 ingevuld 
worden. (Cfr. 2de Revisiefase) 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Op niveau van de leefeenheden is het mogelijk dat er 0 gefactureerde verpleeg/verblijfsdagen geregistreerd 
worden: bijv. een patiënt die op dezelfde dag in verschillende leefeenheden verblijft.  
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INFORMATIEBLOK 4 
 
Informatieblok 4 heeft betrekking op de problemen die bij de patiënt vastgesteld worden en de doelstellingen die 
men wil bereiken bij zijn/haar opname in de leefeenheid/behandeldienst of na 183 dagen in dezelfde 
leefeenheid/behandeldienst. 
 
MT10. PROBLEMEN BIJ BEGIN VAN BEHANDELINGS/VERBLIJFSPERIODE 
 
Algemene definities 
De problemen worden uitgesplitst in 5 types: Een eerste type problemen heeft betrekking op psychische tekens 
en symptomen; een tweede type problemen bevraagt de aanwezigheid van relatieproblemen; een derde type 
problemen heeft betrekking op het sociaal functioneren; een vierde heeft betrekking op ontwikkelingsproblemen 
en een vijfde type heeft betrekking op het lichamelijk functioneren. 
 
Deze problemen dienen beoordeeld te worden onafhankelijk van de diagnose. Men dient rekening te houden met 
alle problemen die bijgedragen hebben tot de opname of tot de verderzetting van de opname.  
 
De omschrijvingen zijn enkel indicatief voor de inhoud ervan en mogen niet beschouwd worden als beperkende 
definities. 
 
Algemene scoremogelijkheden 
 Voor elk van deze problemen wordt gevraagd of ze aanwezig of afwezig zijn in het klinische beeld. Optioneel 
kan men aanduiden of het probleem rechtstreeks of secundair heeft bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname.  
De verschillende waargenomen problemen worden onafhankelijk van elkaar gescoord.  
 
Indien bepaalde types van problemen niet bijgedragen hebben tot de opname, dient men hieronder ook niets in te 
vullen. We gaan er evenwel vanuit dat er over het geheel beschouwd (MT10) minimum één probleem is dat 
bijgedragen heeft tot de opname.  
Het probleem kan ook geregistreerd worden indien het niet manifest aanwezig is maar zich zou voordoen als de 
patiënt ontslagen zou worden of stoppen met zijn medicatie of behandeling.  
 
Als uitgangspunt wordt het normale functioneren van de patiënt vergeleken met zijn huidig functioneren.  
 
 
MT10.1-29 PSYCHISCHE TEKENS EN SYMPTOMEN 
 
Definities 
MT10.01  Zelfmoordgedachten 

Notie, gedachte die de patiënt zich expliciet of impliciet vormt om zich vrijwillig van het leven te 
benemen. 

 
MT10.02  Auto-agressie dreiging 

Woord, gebaar of handeling waarmee de patiënt zijn wil om zichzelf kwaad te doen of te kwetsen 
kenbaar maakt. 

 
MT10.03  Auto-agressie daden 

Handeling waarbij de patiënt tracht zichzelf vrijwillig kwaad te doen of te kwetsen; het feit om 
hierin te slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 

 
MT10.04  Vijandig, gespannen, negativistisch 

Vijandig: agressief gevoel van de patiënt dat zich kenmerkt door een verhoogde waakzaamheid in 
antwoord op een voorgevoel van een dreiging of door een neiging tot handeling tegen de 
bedreigende stimulus. 
Gespannen: motorische en psychologische activiteit bij de patiënt die als onaangenaam wordt 
ervaren; min of meer lastig gevoel van stijfheid, van contractie. 
Negativistisch: tegenstand of weerstand van de patiënt tegen suggesties of adviezen van buitenaf, op 
een open of verborgen wijze.  
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MT10.05  Agressiviteit t.o.v. objecten 
Handeling waarbij de patiënt op een niet toevallige wijze tracht objecten te vernielen; het feit om 
hierin te slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 
 

MT10.06  Agressiviteit t.o.v personen 
Handeling waarbij de patiënt op een niet toevallige wijze tracht kwaad te berokkenen aan andere 
personen; het feit om hierin te slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 
 

MT10.07  Depressieve stemming, minderwaardigheid 
Depressieve stemming: neiging om zich verdrietig te voelen. 
Minderwaardigheid: de stellige overtuiging hebben om inferieur (minder) te zijn aan de anderen. 
 

MT10.08  Vertraging, verminderd gevoelsleven 
Vertraging: vertraagde motorische activiteit. 
Verminderd gevoelsleven: kwantitatieve of kwalitatieve vermindering van het emotionele.   

 
MT10.09  Onaangepaste gevoelens 

Gevoelen in disharmonie met de gedachte of voorstelling waaraan ze gekoppeld is. 
 
MT10.10  Agitatie, verbale agressie 

Agitatie: gespannen toestand waarbij de angst zich op psychomotorisch vlak met een veralgemeende 
hyperactiviteit en verstoring of een motorische onrust uit. 
Verbale agressie: woorden die met een zekere kwaadheid geroepen worden. 

 
MT10.11  Angst, vrees, fobie 

Angst: een gevoel voorafgaand aan gevaar, van dreiging, van een ongeluk dat zou kunnen 
voorvallen; gevoel van zich bedreigd te voelen. 
Vrees: angst voortspruitend uit een gevaar waarvan men zich bewust is en dat reëel is; fysiologisch 
en emotioneel onaangenaam antwoord op een bron die als gevaarlijk wordt erkend. 
fobie: aanhoudende, onredelijke, overdreven en onveranderbare schrik voor een bepaalde soort 
stimulus of situatie; ziekelijke schrik geassocieerd met extreme angst. 
 

MT10.12 Obsessies, compulsies 
Obsessies of dwanggedachten: recidiverende en aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen 
die duidelijk lijden veroorzaken. 
Compulsie: onweerstaanbare drang om een onredelijke daad te stellen. 

 
MT10.13  Sociaal teruggetrokken 

Vermindering van sociale contacten. 
 
MT10.14  Euforie 
 Overdreven gevoel van lichamelijk en/of emotioneel welzijn. 
 
MT10.15  Hallucinaties 
 Zintuigelijke waarneming zonder externe stimulus. 
 
MT10.16 Wanen 

Vals geloof; d.w.z. niet gedeeld door anderen, die niet in verhouding staat met de intelligentie en de 
cultuur van de persoon, die eraan blijft vasthouden, ondanks het feit dat de werkelijkheid in de 
samenleving het anders aantoont. 

 
MT10.17  Wantrouwen - achterdocht 

Houding om het slechte bij de anderen te veronderstellen. Hier worden ook de gevoelens van 
achtervolging bedoeld. 

 
MT10.18  Grootheidsgedachten (megalomanie) 

Overdreven opvatting van zijn belangrijkheid, zijn macht of zijn identiteit: gevoelens van belangrijk 
te zijn op absurde overdreven wijze. 
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MT10.19  Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 
Toestand van overdreven afhankelijkheid ten opzichte van een andere persoon: 
het onvermogen van de patiënt om zelfstandig op eigen benen te staan. 
Het systematisch beroep doen op een derde om het gebrek aan autonomie op te vangen.  
Deze derde kan een familielid, iemand uit de omgeving of ook een lid van de verzorgingsinstelling 
zijn.  

 
MT10.20  Problemen i.v.m. alcohol 

Gebruik van alcohol op een overdreven of een ongeschikte wijze.  
 
MT10.21  Problemen i.v.m.  medicatie 

Gebruik van medicatie op een wijze die niet als dusdanig voorgeschreven is of het weigeren van 
medicatie.  

 
MT10.22  Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 

Gebruik van drugs op intraveneuze toedieningswijze zonder dat die als dusdanig voor een medische 
aandoening is voorgeschreven. Onder drug wordt verstaan een substantie met psychische effecten 
en/of afhankelijkheid en/of gewenning. 

 
MT10.23  Problemen i.v.m. ander druggebruik 

Gebruik van drugs toegediend via andere wegen dan intraveneus zonder dat die als dusdanig voor 
een medische aandoening is voorgeschreven. Onder drug wordt verstaan een substantie met 
psychische effecten en/of afhankelijkheid en/of gewenning. 

 
MT10.24  Anti-sociale houding 

Verwijst naar kenmerken in de houding van de patiënt die leiden tot conflicten met de samenleving: 
gebrek aan loyaliteit, egoïsme, onverantwoordelijkheid, impulsiviteit, niet in staat om zich schuldig 
te voelen of uit zijn ervaringen te leren, met een lage frustratiedrempel, .... 

 
MT10.25  Somatische overbezorgdheid 
 Ongerustheid, het zich overmatig zorgen maken over problemen betreffende het lichaam. 
 
MT10.26   Desoriëntatie 

Verlies van het inzicht van het individu in tijd, ruimte, en andere personen. 
 

MT10.27  Problemen i.v.m. geheugen 
Hieronder vallen o.a. de problemen in de inprenting, in het heroproepen in het geheugen op korte 
termijn, op lange termijn, ... 

 
MT10.28  Problemen i.v.m. taal 

Taalprobleem: probleem in het taalkundige en communicatieve gedrag. 
Hier worden bedoeld: problemen in de intensiteit/activiteit van de communicatie (bijv. mutisme, 
logorrhee,....), problemen in de semantiek (bijv. schizofasie).  
Hier worden niet bedoeld: alle verschijnselen betreffende de taal die tot de problemen van de spraak 
(uitspraak) of van het aanleren van de taal behoren. 
 

MT10.29  Ander psychisch probleem  
Een ander psychisch probleem. 
 Bijv. Andere verslavingsproblemen zoals een rookprobleem.  
 

MT10.29A Omschrijving 
 Hier hebt U de mogelijkheid een ander psychisch probleem te omschrijven. 
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Scoremogelijkheden 
 1 en 2  Aanwezig 

Het psychisch teken of symptoom was aanwezig in het klinische beeld. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. (Nieuwe definitie 1ste Revisiefase) 
 
 2   Rechtstreeks bijdragend tot de opname 

Het psychisch teken of symptoom is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch beeld en 
heeft op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het verderzetten van de 
opname.  

 
 1  Aanwezig maar secundair 

Het psychisch teken of symptoom is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch beeld; 
niettemin heeft het niet op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname. 

 
0  Afwezig 

Het psychische teken of symptoom was afwezig.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij het beoordelen van dit item dient men geen rekening te houden met het feit of dit probleem al dan niet een 
doelstelling voor behandeling is.  
We meten hier het standpunt van de hulpverlener of het standpunt van de patiënt. Als hulpverlener en patiënt van 
mening verschillen, wordt de voorkeur gegeven om de aanwezigheid van het probleem te noteren. Bijv. indien 
een patiënt zijn alcoholmisbruik niet als probleem erkend. 
 
 
MT10.30-34 RELATIEPROBLEMEN 
 
Definities 
MT10.30  Met de kinderen 

Met zijn eigen kinderen, of deze die men wettelijk als dusdanig beschouwt, of de kinderen van de 
partner. 

  
MT10.31  Met de partner 

Met de andere persoon van het koppel tot dewelke de patiënt behoort. Hier wordt de huidige partner 
bedoeld. 
 

MT10.32  Met de ouderfiguren 
Als ouderfiguur worden die personen aanzien die instaan/instonden voor het grootste deel van de 
opvoeding van de patiënt. 

 
MT10.33  Met andere familieleden 

Met personen waarmee de patiënt verwant is: broer, zus, of andere personen die in hetzelfde gezin 
leven of geleefd hebben, en die hierboven nog niet vermeld worden. 
 

MT10.34  Ander relatieprobleem  
Ander relatieprobleem hierboven niet vermeld. Hier wordt de interactie bedoeld tussen de patiënt en 
de kamergenoot, de ex-echtgenoot, medebewoners, vrienden, enz. 

 
MT10.34A Omschrijving 

Hier hebt u de mogelijkheid een ander relatieprobleem te omschrijven. 
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Scoremogelijkheden 
1 en 2  Aanwezig 

Het relatieprobleem was aanwezig in het klinische beeld. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. (Nieuwe definitie 1ste Revisiefase) 
 
 2   Rechtstreeks bijdragend tot de opname 

Het betreffende relatieprobleem is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch beeld en 
heeft op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het verderzetten van de 
opname.  

 
 1  Aanwezig maar secundair 

Het betreffende relatieprobleem is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch beeld; 
niettemin heeft het niet op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname. 

 
0  Afwezig 

Het relatieprobleem was afwezig.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij het beoordelen van dit item dient men geen rekening te houden met het feit of dit probleem al dan niet een 
doelstelling voor behandeling is. We meten hier het standpunt van de hulpverlener of het standpunt van de 
patiënt. Als hulpverlener en patiënt van mening verschillen, wordt de voorkeur gegeven om de aanwezigheid van 
het probleem te noteren.  
 
 
MT10.35-39 PROBLEMEN I.V.M. SOCIAAL FUNCTIONEREN 
 
Definities 
MT10.35  Studies 

Hier worden problemen in verband met studies bedoeld. Bijv. het behalen van slechte cijfers of het 
ernstig beneden zijn/haar niveau presteren zonder dat er een leerstoornis of communicatiestoornis 
aanwezig is, problemen met leraren,  spijbelen, ... 
. 

MT10.36  Werk 
Hier worden problemen in verband met werk bedoeld. Dit kan zowel betrekking hebben op 
problemen bij het uitoefenen van bezoldigde arbeid (problemen met chef, ontevredenheid met job, 
werkdruk,  ...) als op problemen in verband met het werkloos zijn, het zoeken of het vinden van 
werk. 
 

MT10.37  Huishouden 
De problemen hebben voornamelijk betrekking op de praktische organisatorische aspecten van het 
huishouden. Relatieproblemen in het huishouden worden elders bevraagd. 

 
MT10.38  Vrije tijd 

De problemen hebben vnl. betrekking op de praktische organisatorische aspecten van de vrije tijd. 
 
MT10.39  Ander probleem in het sociaal functioneren 
 
MT10.39A Omschrijving 

Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende het sociaal functioneren te 
omschrijven. Bijvoorbeeld: het ontbreken van een primaire steungroep.  

 
Scoremogelijkheden 
1 en 2  Aanwezig 

Het probleem i.v.m. sociaal functioneren was aanwezig in het klinische beeld. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. (Nieuwe definitie 1ste Revisiefase) 
 
 2   Rechtstreeks bijdragend tot de opname 

Het probleem i.v.m. sociaal functioneren is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld en heeft op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname.  
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 1  Aanwezig maar secundair 

Het probleem i.v.m. sociaal functioneren is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld; niettemin heeft het niet op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname 
of het verderzetten van de opname. 

 
0  Afwezig 

Het probleem i.v.m. sociaal functioneren was afwezig.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij het beoordelen van dit item dient men geen rekening te houden met het feit of dit probleem al dan niet een 
doelstelling voor behandeling is. We meten hier het standpunt van de hulpverlener of het standpunt van de 
patiënt. Als hulpverlener en patiënt van mening verschillen, wordt de voorkeur gegeven om de aanwezigheid van 
het probleem te noteren. 
 
 
MT10.40-44 ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 
 (problemen die zich meestal in de kindertijd ontwikkelen) 
 
Definities 
MT10.40  Intellectueel  

Problemen in het verwerven van intelligentie, zowel in het abstracte als het concrete denken. Hier 
worden voornamelijk de problemen bedoeld in verband met zwakzinnigheid. 

 
MT10.41  Motorisch 
 Problemen in het verwerven van motorische bekwaamheden of coördinatie. 
 
MT10.42  Taal 
 Hier worden de problemen in het aanleren van vaardigheden (gesproken en schriftelijk) bedoeld om 

te lezen, schrijven, spreken en begrijpen.   
 
MT10.43  Affectief 

Problemen in het verwerven van het beheersen of het opbloeien van de gevoelswereld; hier worden 
niet gerechtvaardigde woede-aanvallen en de ontwikkeling van de affectieve autonomie bedoeld. 

 
MT10.44  Ander ontwikkelingsprobleem 
 Een ander probleem in de ontwikkeling, hierboven nog niet aan bod gekomen. 
 
MT10.44A Omschrijving 

Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende de ontwikkeling te omschrijven. 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2  Aanwezig 

Het ontwikkelingsprobleem was aanwezig in het klinische beeld. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. (Nieuwe definitie 1ste Revisiefase) 
 
 2   Rechtstreeks bijdragend tot de opname 

Het betreffende ontwikkelingsprobleem is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld en heeft op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname.  

 
 1  Aanwezig maar secundair 

Het betreffende ontwikkelingsprobleem is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld; niettemin heeft het niet op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname 
of het verderzetten van de opname. 

 
0  Afwezig 

Het ontwikkelingsprobleem was afwezig.  
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij het beoordelen van dit item dient men geen rekening te houden met het feit of dit probleem al dan niet een 
doelstelling voor behandeling is.  
We meten hier het standpunt van de hulpverlener of het standpunt van de patiënt. Als hulpverlener en patiënt van 
mening verschillen, wordt de voorkeur gegeven om de aanwezigheid van het probleem te noteren. 
 
 
MT10.45-53 PROBLEMEN I.V.M. LICHAMELIJK FUNCTIONEREN  
 
Definities 
MT10.45  Vermoeidheid 
 
MT10.46  Slaapproblemen 

Problemen in kwaliteit of kwantiteit van de slaap (slapeloosheid, vroegtijdig ontwaken, 
nachtmerries,...). Dit wordt ook gescoord indien er medicatie wordt gegeven ter behandeling van 
slaapproblemen.  

 
MT10.47  Eetproblemen 

Problemen in de wens om zich te voeden (anorexie, boulemie,...) of in de functionele mogelijkheid 
ertoe (moeilijkheid voor slikken of kauwen,...), al of niet vrijwillig. Eveneens overgewicht en nood 
aan een dieet.  

 
MT10.48  Algemene lichamelijke achteruitgang 

Achteruitgang van de algemene lichamelijke toestand, lichamelijke aftakeling, die vanuit medisch 
standpunt als zorgwekkend beschouwd wordt. 

 
MT10.49  Sexuele problemen 

Problemen van de sexuele functies en de sexualiteit, hetzij van organische hetzij van psychologische 
oorsprong. 

 
MT10.50  Enuresis/Encopresis 

Enuresis: herhaalde urinelozing in bed of in de kleding (al dan niet opzettelijk).  
Encopresis: herhaald defaeceren op daartoe niet bestemde plaatsen (bijvoorbeeld in de kleding, op 
de vloer), al dan niet opzettelijk.  

 
MT10.51  Epileptische toeval, convulsies 

Convulsies: krachtige en onvrijwillige spiersamentrekking. 
 
MT10.52  Spraakproblemen  

Problemen in het spreken (fatische stoornissen: woordvervormingen, verkeerd woordgebruik), 
stotteren, lispelen, ... 
 

MT10.53  Ander lichamelijk probleem 
 Ander lichamelijk probleem hierboven niet omschreven. 
 
MT10.53A Omschrijving 

Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende het lichamelijk functioneren te 
omschrijven. 
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Scoremogelijkheden 
1 en 2  Aanwezig 

Het probleem i.v.m. lichamelijk functioneren was aanwezig in het klinische beeld. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. (Nieuwe definitie 1ste Revisiefase) 
 
 2   Rechtstreeks bijdragend tot de opname 

Het probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld en heeft op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname of het 
verderzetten van de opname.  

 
 1  Aanwezig maar secundair 

Het probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is volgens de hulpverlener aanwezig in het klinisch 
beeld; niettemin heeft het niet op een heldere en rechtstreekse wijze bijgedragen tot de opname 
of het verderzetten van de opname. 

 
0  Afwezig 

Het probleem i.v.m. lichamelijk functioneren was afwezig.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij het beoordelen van dit item dient men geen rekening te houden met het feit of dit probleem al dan niet een 
doelstelling voor behandeling is.  
We meten hier  naast de door de hulpverlener vastgestelde problemen en symptomen, ook klachten van de 
patiënt en/of zijn omgeving. Als hulpverlener en patiënt van mening verschillen, wordt de voorkeur gegeven om 
de aanwezigheid van het probleem te noteren. 
 
 
MT11.1-3 THERAPEUTISCHE DOELSTELLINGEN 
 
MT11. 01 SYMPTOOM 
 
Definitie 
Bij dit item verwijzen wij naar de therapeutische doelstellingen in verband met de problemen die betrekking 
hebben op psychische tekens en symptomen (MT10.1-29), alsmede naar de problemen in verband met het 
lichamelijk functioneren (MT10.45-53). 
 
Scoremogelijkheden 
1  Geen doelstelling 

Dit houdt in dat de hulpverleners menen op dit moment niets aan het symptoom te kunnen veranderen 
of dat een verandering betreffende het symptoom op dit moment niet noodzakelijk of aangeraden is. 

 
2  Stabiliseren 

De doelstelling van de hulpverlening is het behouden van de symptomatologie op het huidige niveau. 
 
3  Verminderen 

De doelstelling van de hulpverlening richt zich naar een vermindering van de symptomatologie zonder 
evenwel de hoop op een volledige verdwijning. Dit houdt tevens in dat sommige symptomen zullen 
verdwenen zijn, anderen niet.  

 
4  Verdwijnen 

De doelstelling van de hulpverlening richt zich op een volledige uitroeiing van de symptomatologie. Dit 
houdt tevens in dat alle symptonen zullen verdwenen zijn.  

 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Enkel deze symptomen worden in beschouwing genomen die aanwezig zijn en als dusdanig worden genoteerd 
in de problemen (MT10). 
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2) In het geval waar meerdere items onder ‘psychische tekens en symptomen’ en ‘lichamelijk functioneren’ de 
score ‘aanwezig’  bekomen hebben, moet MT11.01 SYMPTOOM ingevuld worden volgens de meerderheid van 
hoger vernoemde items.  
Dit betekent dat : 
- ‘1 geen doelstelling’ wordt gescoord indien de meerderheid van de items onder ‘psychische tekens en 

symptomen’ en ‘lichamelijk functioneren’ met score 1of 2 geen object van verzorging en behandeling 
uitmaken.  

- ‘2 Stabiliseren’ wordt gescoord als men de symptomatologie van de meerderheid van de items onder 
‘psychische tekens en symptomen’ en ‘lichamelijk functioneren’ met score 1of 2 wil behouden op het huidige 
niveau. 

- ‘3 Verminderen’ wordt gescoord als men zich voor de meerderheid van deze items richt naar een vermindering 
van de symptomatologie.  Dit betekent dat de meeste symptomen zullen verdwenen zijn, zonder evenwel een 
totale uitroeiing. 

- ‘4 Verdwijnen’ wordt gescoord als de symptomatologie van al de items met score 1of 2 in ‘psychische tekens 
en symptomen’ en ‘lichamelijk functioneren’ uitgeroeid zullen zijn.     

 
 

MT11. 02 PSYCHOSOCIALE AANPASSING 
 
Definitie 
De mogelijkheid te functioneren in de samenleving en zelfstandig te zijn in het dagelijks leven. Bij dit item 
verwijzen we naar de therapeutische doelstellingen in verband met relatieproblemen (MT10.30-34A), problemen 
met betrekking tot het sociaal functioneren (MT10.35-39A) en ontwikkelingsproblemen (MT10.40-44). 
 
Scoremogelijkheden 
1  Geen doelstelling 

Dit houdt in dat de hulpverleners menen op dit moment niets aan de psychosociale aanpassing te 
kunnen veranderen of dat een verandering betreffende de psychosociale aanpassing niet noodzakelijk of 
aangeraden is. 
 

2  Handhaven 
Een stabiliseren van de psychosociale aanpassing; het huidige niveau van psychosociale aanpassing 
behouden. 

 
3  Verbeteren 

Zelfs indien er een goede therapeutische hoop bestaat, zal de vroegere situatie niet hersteld zijn. 
 
4 Herstel 

Het herbereiken van een niveau van functioneren dat voorheen als voldoende werd bestempeld. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
2) In het geval waar meerdere items onder ‘relatieproblemen’, ‘sociaal functioneren’ en ‘ontwikkeling’  de score 
1 of 2 aanwezig  bekomen hebben, moet MT11.02 PSYCOSOCIALE AANPASSING ingevuld worden volgens 
de meerderheid van hoger vernoemde items.  
Dit betekent dat : 
- ‘1 Geen doelstelling’ wordt gescoord indien de meerderheid van de items onder ‘relatieproblemen’, ‘sociaal 
functioneren’ en ‘ontwikkeling’ met score 1 of 2 geen object van verandering betreffende psychosociale 
aanpassing uitmaken.  
- ‘2  Handhaven’ wordt gescoord als men voor de meerderheid van de items onder ‘relatieproblemen’, ‘sociaal 
functioneren’ en ‘ontwikkeling’ met score 1 of 2 het huidige niveau van psychosociale aanpassing wil behouden. 
- ‘3  Verbeteren’ wordt gescoord als men voor de meerderheid van deze items een verbeterde psychosociale 
aanpassing wil bereiken. De vroegere situatie zal evenwel niet hersteld kunnen worden. 
- ‘4  Herstel’ wordt gescoord als de psychosociale aanpassing van al de items een niveau van functioneren  zal 
bereiken dat voorheen als voldoende werd bestempeld. 
     

MPG - versie 01/01/03 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 4 - 10 

MPG - versie 01/01/03 

MT11. 03  OPPUNTSTELLING 
 
Definitie 
Het stellen van een diagnose en/of het instellen van een behandeling en/of het wijzigen van de voordien bepaalde 
diagnose of ingestelde behandeling. 
 
Scoremogelijkheden 
1  Niet van toepassing 

De hulpverleners menen dat er op dit moment geen reden is voor het bepalen of herbepalen van een 
diagnose of behandeling. 

 
2  van behandeling 

De hulpverleners menen dat een behandeling moet ingesteld of gewijzigd worden. 
 
3  van diagnose en behandeling 

De hulpverleners menen dat zowel de diagnose als de behandeling moet ingesteld of gewijzigd worden.  
 

4  van diagnose 
Het betreft hier een hulpverlening waarbij enkel de diagnose gesteld of geëvalueerd wordt. Er wordt 
evenwel geen behandeling ingesteld of geëvalueerd. Bijv. expertise, slaaplabo, ... 
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INFORMATIEBLOK 5 
 
 
Informatieblok 5 bevraagt een eerste onderdeel van de zorgactiviteiten die aan de patiënt geleverd werden tijdens 
de voorbije periode in de leefeenheid/kenletter van behandeldienst. Enerzijds wordt gevraagd een overzicht te 
geven van de verstrekte zorgen tijdens de voorbije periode; anderzijds wordt gepolst naar de situaties, parameters 
en activiteiten die regelmatig toezicht noodzakelijk maakten tijdens de voorbije periode. 
 
Enkel die activiteiten worden gescoord die deel uitmaken van en aangeboden worden in het kader van het 
behandelings-, begeleidings-, of zorgplan voor de betrokken patiënt. Deze activiteiten moeten bovendien 
regelmatig geëvalueerd worden. 
Zowel het behandelings-, begeleidings- en/of zorgplan als het voorkomen van de verstrekte zorgen en de 
toezichtsactiviteiten dienen individueel gerapporteerd (cfr. begrippenlijst) te zijn in het patiëntendossier. 
Het toevallig instrueren of mee helpen uitvoeren van de activiteiten wordt niet gescoord. 
  
 
MT12.1-17  OVERZICHT VAN DE VERSTREKTE ZORGEN 
 
Zorg: het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeite die men doet om iemand in goede conditie te 
houden. Hierin zijn de elementen bevat die men in het Engels aanduidt onder 'CARE'. 
 
Deze lijst wordt ingedeeld in basiszorgen en het toedienen van een behandeling. 
 
In de item-indeling wordt bovendien een onderscheid gemaakt naar de aard van handelingen die verricht worden 
door het behandelingsteam. Het team kan hulp geven door de patiënt aan te sporen tot bepaalde activiteiten (bij 
hygiëne, incontinentie, eten, mobiliteit); het team kan daadwerkelijk helpen bij het uitvoeren van de betreffende 
handelingen door de patiënten; of het team kan een bepaalde voorgeschreven verpleegkundige of medische 
behandeling toedienen. 
 
Aansporen betekent dat men de patiënt door verbale stimulatie of door het voorbeeld te tonen aanmoedigt tot of 
begeleid bij het zelf verrichten van bepaalde activiteiten of handelingen. 
 
Handelen betekent dat men de patiënt daadwerkelijk bijstaat in het verrichten van bepaalde  activiteiten of 
handelingen. De score handelen impliceert aansporen en verbale begeleiding. Dit betekent dat men voor 
eenzelfde zorgitem op een zelfde dag niet tegelijk aansporen en handelen scoort. Handelen en aansporen kunnen 
voor eenzelfde zorgitem gedurende de dagen van een behandelings- verblijfsperiode wel na elkaar voorkomen. 
Zo kan een patiënt tijdens de dagen van zijn opname manueel geholpen worden en daarna nog enkel door 
aansporing begeleid zijn.    
 
Bij het toedienen gaat het over het uitvoeren van verpleegkundige handelingen,  voorgeschreven behandelingen 
of onderzoeken.   
 
De keuze tussen “handelen” en “uitvoeren” kan in sommige gevallen moeilijk te maken zijn, door het feit dat de 
verstrekte zorgen soms voor eenzelfde periode onder beide categorieën kunnen gescoord worden. Indien dit het 
geval is, scoort men steeds de hoogste vorm van interventie, namelijk: “handelen”. 
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Definities 
MT12.1-12  BASISZORGEN 
 
MT12.01  Hygiëne aansporen 

 
Deze activiteit omvat de totale lichaamshygiëne, met inbegrip van de netheid van de kledij. Dit item is 
ruimer gedefinieerd dan het item "PF02. Wassen" uit het steekproefgedeelte waar een limitatieve 
opsomming gegeven wordt van verschillende mogelijke wasactiviteiten.  Hier, in het continue gedeelte, 
omvat hygiëne buiten de wasactiviteiten ook het zich verzorgen en het verschonen van de kledij.    
Het aansporen houdt hier in dat men verbaal aanmoedigt of begeleidt opdat de patiënt zijn persoonlijke 
hygiëne bewaart.  

 
MT12.02  Hygiëne handelen 

Deze activiteit omvat de totale lichaamshygiëne, met inbegrip van de netheid van de kledij. Dit item is 
ruimer gedefinieerd dan het item "PF02. Wassen" uit het steekproefgedeelte waar een limitatieve 
opsomming gegeven wordt van verschillende mogelijke wasactiviteiten. Hier, in het continue gedeelte, 
omvat hygiëne buiten de wasactiviteiten ook het zich verzorgen en het verschonen van de kledij.  
Handelen houdt hier in dat aanmoediging niet volstaat opdat de patiënt zijn persoonlijke hygiëne 
bewaart, en dat men hem manueel helpt of bijstaat in de handelingen. 

 
MT12.03  Fecale continentie aansporen 

De leden van het behandelingsteam sporen de patiënt aan om fecale incontinentie te voorkomen of, 
zonodig, om hem te verschonen.   

 
MT12.04 Fecale incontinentie handelen 

De leden van het behandelingsteam helpen de patiënt om fecale incontinentie te voorkomen of , 
zonodig, om hem te verschonen (linnen verversen, hulp op het toilet...). Een zuiver mobiliteitsprobleem 
in het zich verplaatsen van en naar het toilet wordt hier niet gescoord, maar onder MT12.06 Mobiliteit 
handelen. 

 
MT12.05  Mobiliteit aansporen 

De mobiliteit heeft betrekking op het zich verplaatsen over afstanden.  
Dit wordt in de steekproef bevraagd in het item "PF03 Mobiliteit' waar men peilt naar de mate waarin 
de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot 'zich verplaatsen over afstanden' zelfstandig 
uitvoert. Hier, in het continue gedeelte, wordt gevraagd naar de interventie van het behandelingsteam bij 
het zich verplaatsen van de patiënt over afstanden. 
Mobiliteit aansporen houdt in dat de patiënt regelmatig aangemoedigd wordt om zich te verplaatsen 
over afstanden.  Een demente patiënt die je de weg wijst naar zijn kamer, of die je instructies geeft, 
wordt hier ook gescoord als 'mobiliteit aansporen'. 

 
MT12.06  Mobiliteit handelen 

De mobiliteit heeft betrekking op het zich verplaatsen over afstanden.  
Dit wordt in de steekproef bevraagd in het item "PF03 Mobiliteit' waar men peilt naar de mate waarin 
de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot 'zich verplaatsen over afstanden' zelfstandig 
uitvoert. Hier, in het continue gedeelte, wordt gevraagd naar de interventie van het behandelingsteam bij 
het zich verplaatsen van de patiënt over afstanden. 
Mobiliteit handelen houdt in dat de patiënt daadwerkelijke hulp krijgt van derden om zich te 
verplaatsen. Bijv. een rolstoelpatiënt die zichzelf verplaatst, scoort hier niet; een lid van het 
behandelingsteam die deze patiënt naar zijn kamer rijdt, scoort hier wel. 

 
MT12.07  Opstaan/ liggen aansporen 

Uit bed opstaan of in bed gaan. Aansporen houdt in dat de patiënt expliciet aangespoord wordt om uit 
bed te komen of in bed te gaan. Hulp bij de verplaatsing van en naar de slaapkamer wordt elders 
gescoord (MT12.05) 
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MT12.08  Opstaan/ liggen handelen 
Uit bed opstaan of in bed gaan. De patiënt  krijgt daadwerkelijke hulp van een derde persoon om uit bed 
te komen of  in bed te gaan. Hulp bij de verplaatsing van en naar de slaapkamer wordt elders gescoord 
(MT12.06). 

 
MT12.09  Voeding aansporen 

Dit heeft betrekking op het geheel van activiteiten met betrekking tot eten en drinken. Deze activiteiten 
omvatten, zoals in het steekproefgedeelte het item "PF01. Voeding": het smeren van de boterhammen, 
het verdelen van spijzen in kleine stukjes, het naar de mond brengen van de spijzen, het kauwen, de 
tafelmanieren volgens de gewoonten van het huis. 
Aansporen betekent dat de patiënt  verbale begeleiding of aansporing krijgt op de momenten dat hij zich 
voedt. 

 
MT12.10  Voeding handelen 

Dit heeft betrekking op het geheel van activiteiten met betrekking tot eten en drinken. Deze activiteiten 
omvatten, zoals in het steekproefgedeelte het item "PF01. Voeding": het smeren van de boterhammen, 
het verdelen van spijzen in kleine stukjes, het naar de mond brengen van de spijzen, het kauwen, de 
tafelmanieren volgens de gewoonten van het huis. 
Handelen betekent dat de patiënt gevoed wordt door de hulp van een derde of via een maagsonde. 

 
MT12.11  Aan- en uitkleden aansporen 

Dit heeft betrekking op de basishandelingen en de juiste volgorde van het aan- en uitkleden.  
Aansporen betekent dat de patiënt regelmatig verbaal begeleid of aangemoedigd wordt om het aan- 
en/of uitkleden aan te vatten, te vervolgen of om de orde van het aan- en/of uitkleden te respecteren. Het 
tijdig verschonen van de kledij scoort onder 'MT12.01 Hygiëne'. 

 
MT12.12  Aan- en uitkleden handelen 

Dit heeft betrekking op de basishandelingen en de juiste volgorde van het aan- en uitkleden.  
Handelen betekent dat de patiënt door een derde persoon manueel geholpen wordt  bij het zich aan- 
en/of uit kleden. 

 
 
MT12.13-17  TOEDIENEN VAN EEN BEHANDELING 

Het toedienen van een behandeling wordt geëvalueerd in functie van de werkelijk uitgevoerde 
handeling, door een lid van het behandelingsteam van de patiënt. 
De medicamanteuze behandeling, voorgeschreven door de behandelende arts, moet terug te vinden zijn 
in het patiëntendossier. 

 
MT12.13   IV, perfusie 

Het betreft het uitvoeren door een lid van het behandelingsteam van voorgeschreven behandelingen of 
onderzoeken via intraveneuse inspuiting of via perfusie. 

 
MT12.14  I.M., S.C., I.D. 

Het betreft  het uitvoeren door een lid van het behandelingsteam van voorgeschreven behandelingen of 
onderzoeken via intramusculaire, subcutane of intradermale inspuiting. 

 
MT12.15  Per os 

 
Het betreft  het toedienen door de verpleegkundige of een ander teamlid van voorgeschreven medicatie 
via inname per os (via de mond, orale inname). 
Indien de patiënt medicatie meekrijgt voor het weekend, wordt dit voor deze patiënt over de periode van 
het weekend slechts als éénmaal gescoord. 

 
MT12.16 Zorgen bij shocktherapie 
 Het betreft hier de fysische voorbereiding van de patiënt en de zorgen na de behandeling, het 
 informeren van de patiënt en zijn familie. 
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MT12.17  Andere specifieke zorg 
Het betreft hier een specifieke zorg die hierboven (MT12.1-16) niet vermeld werd. Voorbeelden kunnen 
zijn: urinaire incontinentie, toegediende zorgen bij doorligwonden, maag- of urinaire sondes,... 

 
MT12.17A  Omschrijving 

Hier krijgt u de mogelijkheid de specifiek aangeduide zorg te omschrijven. 
 Bijv.: urinaire incontinentie. 
 
Scoremogelijkheden 
Bovenstaand overzicht van verstrekte zorgen dient gescoord te worden voor de voorbije 
behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het einde van de behandeling in de betreffende 
leefeenheid en behandeldienst. 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd werden vóór 1 januari 2003 dient men het aantal 
dagen (in percentages)  van de behandelings/verblijfsperiode te schatten waarbij de verstrekte zorgen minstens 
één keer per dag werden toegediend.  Een schatting volstaat.  
 
Voor de evaluatie in percentages wordt er rekening gehouden met de effectieve aanwezigheid van de patiënt in 
de instelling. Deze redenering is evenzeer van toepassing voor een patiënt die het dagcentrum één maal per week 
bezoekt en tijdens deze raadpleging (opname) een behandeling via perfusie krijgt toegediend. men scoort in dit 
geval 100 % voor MT10.13, gezien de patiënt gedurende zijn volledige verblijf (aanwezigheid) de behandeling 
krijgt. 
 
De zes scoremogelijkheden zijn:  
 
1       0 % 

Het type zorg kwam niet voor of werd niet toegediend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode 

 
2   +  0 % 

Het type zorg kwam zelden voor of werd zelden toegediend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode 

 
3   ±  25 % 

Het type zorg kwam voor of werd toegediend tijdens de afgelopen periode; en dat voor een percentage 
van ongeveer een kwart van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode. 

 
4   ±  50 % 

Het type zorg kwam voor of werd toegediend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode tijdens 
ongeveer de helft van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode. 

 
5   ±  75 % 

Het type zorg kwam voor of werd toegediend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode tijdens 
ongeveer driekwart van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode. 

 
6   ± 100 % 

Het type zorg kwam voor of werd toegediend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode tijdens 
bijna alle dagen van de behandelings/verblijfsperiode. 

 
 
 
Voorbeeld 
Een zeer eenvoudig voorbeeld dat betrekking zou kunnen hebben op elk van de basiszorgen: Een patiënt verbleef 
20 dagen in leefeenheid 003. De eerste 2 dagen was hij bewusteloos. De volgende 8 dagen moest hij nog 
geholpen worden bij de uitoefening van de basiszorgen. Na de 10de dag volstonden aansporingen daartoe. De 
laatste 5 dagen oefende hij zelfstandig de basisactiviteiten uit. De scoring voor de twee items betreffende de 
hygiëne is dan als volgt: Hygiëne aansporen  ± 25 %; Hygiëne handelen  ±  50 %.   
In bovenstaand voorbeeld was het zeer gemakkelijk het exacte percentage (van het aantal dagen/totale 
verblijfsduur) weer te geven. Het exacte percentage weergeven is echter niet vereist. Een schatting volstaat 
reeds. 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij een patiënt die intermediair ontslagen is, of bij een patiënt die slechts enkele dagen aanwezig was ( een 
patiënt in het regime van daghospitalisatie die twee dagen per week komt), refereert de duur van het verblijf naar 
het aantal reële dagen (men houdt m.a.w. geen rekening met afwezigheidsdagen). 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003 dienen nog slechts 2 
waarden ingevoerd te worden: 
 
De twee scoremogelijkheden zijn : 

1 Het type zorg kwam niet voor of werd niet toegediend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode 
 

2 Het type zorg kwam voor of werd toegediend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
De andere scores (cfr de zes scoremogelijkheden) worden gïnterpreteerd als zijnde aanwezig, dus score 2. 

 
 
MT13.1-10 OVERZICHT VAN HET VERSTREKTE TOEZICHT 
 
In dit overzicht worden een aantal  situaties, parameters en activiteiten bevraagd  waarop toezicht uitgeoefend  
wordt. Ook hier dient men te scoren voor de voorbije behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het 
einde van de behandeling in de betreffende leefeenheid en behandeldienst.  
 
Enkel die activiteiten worden gescoord die deel uitmaken van en aangeboden worden in het kader van het 
behandelings-, begeleidings-, of zorgplan voor de betrokken patiënt. Deze activiteiten moeten bovendien 
regelmatig geëvalueerd worden. 
Zowel het behandelings-, begeleidings- en/of zorgplan als het voorkomen van de verstrekte zorgen en de 
toezichtsactiviteiten dienen individueel gerapporteerd (cfr. begrippenlijst) te zijn in het patiëntendossier. 
Het toevallig instrueren of mee helpen uitvoeren van de activiteiten wordt niet gescoord. 
  
 
Definities 
MT13.01  Op levens- en / of zelfmoordgevaar 

De aanwezigheid van een risico-situatie, waarbij de patiënt een gevaar kan zijn voor zichzelf of voor 
anderen (zelfmoordgedachten, verwardheidstoestanden, psychotische toestanden of algemene 
lichamelijke toestand die kan uitlopen in een coma, in een overlijden, ...), in die mate dat een 
daadwerkelijk toezicht op de patiënt uitgeoefend werd.  

 
MT13.02  Op vitale parameters  (BD, T°, ...) 

Het gaat hier om het meten van de fysiologische parameters (bloeddruk, temperatuur,_). 
 
MT13.03  Op het onder invloed zijn (alcohol, drugs, medicatie,...) 

Het individueel controleren of de patiënt onder invloed is van alcohol, drugs, medicatie. 
We scoren hier de mate waarin de patiënt onder invloed is van toxische of niet gespecifieerde middelen 
buiten het weten van het behandelingsteam. De methode van controle wordt hier niet in beschouwing 
genomen. Dit wil zeggen dat de klinische controle voldoende kan zijn voor zover de regels betreffende 
de vermelding in het patiëntendossier, het behandelingsplan en de regelmatige evaluatie gerespecteerd 
zijn. 

 
MT13.04  Via monitoring  

Bijv. toezicht op een continu elektrocardiogram op een scherm (bijv. zelfmoordpoging met barbituraten, 
antidepressiva,... ), individueel toezicht op de patiënt via een gesloten televisie-netwerk,  toezicht op een 
E.E.G., ... 
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MT13.05  Op beschermingsmiddelen 
Toezicht op  het gebruik van beschermingsmiddelen. Beschermingsmiddelen zijn het geheel van 
maatregelen inzake gebruik en aanbrengen van fixatie- en beschermingsmiddelen, waarbij het gehele 
lichaam of een deel ervan geïmmobiliseerd wordt. De gebruikte beschermingsmiddelen kunnen bestaan 
uit: riemen, onrustbanden, fixeerjas,  ...   

 
MT13.06  Op afzondering in een isoleerkamer 

Toezicht op  het afzonderen van de patiënt  in de isoleerkamer. Het omvat het geheel van maatregelen 
die genomen worden om een patiënt onder te brengen in een daartoe speciaal voorziene isoleerkamer al 
of niet met fixatie omwille van: fysiek gevaar voor zichzelf; fysiek gevaar voor derden, te sterke 
agitatie. De isoleerkamer is, zoals bepaald door de overheid, een ruimte die beantwoordt aan alle 
veiligheidsvoorschriften en biedt maximaal waarborg inzake privacy en comfort. Zij is per definitie niet 
de eigen kamer van de patiënt. 

 
MT13.07  Op separatie 

Toezicht op een  separatie van de patiënt . Het omvat het geheel van begeleidende maatregelen die 
genomen worden om voor een al dan niet beperkte tijd en op basis van therapeutische overwegingen, 
een patiënt onder te brengen in zijn kamer of in een aparte ruime. Separatie wordt niet geregistreerd 
indien de patiënt in de isoleerkamer ondergebracht wordt. 

 
MT13.08  Op uitgangscontrole 
 Toezicht op de patiënt die door een individuele beslissing van het behandelingsteam, om 
 therapeutische, medische of wettelijke redenen, de leefeenheid enkel mag verlaten mits hij/zij zich 
 meldt aan een lid van het behandelingsteam of onder begeleiding van familieleden of kennissen. Er 
 moet door het behandelingsteam een intentie tot controle reëel aanwezig zijn. Deze controle moet 
 bovendien deel uitmaken van de behandelingsstrategie van deze patiënt én genoteerd worden in het 
 patiëntendossier. Hier gaat het dus niet om een enkelvoudige melding van de patiënt naar een lid van 
 het behandelingsteam, bij het verlaten van de dienst of de leefeenheid. Men registreert enkel de 
 maatregel die ten aanzien van de individuele patiënt genomen werd. Of de patiënt van zijn 
 bewegingsvrijheid gebruik maakt, wordt niet in rekening gebracht.  
 
MT13.09  Op uitgangsverbod 
 Toezicht op de patiënt met uitgangsverbod die door een individuele beslissing van het 
 behandelingsteam, om therapeutische, medische of wettelijke redenen, de leefeenheid niet mag 
 verlaten zonder begeleiding van een teamlid. Men registreert enkel de maatregel die ten aanzien van 
 de patiënt genomen werd. Of men de patiënt  effectief buiten de leefeenheid heeft moeten begeleiden 
 wordt niet in rekening gebracht.  
  
MT13.10  Andere specifieke toezichtsmaatregel 

Dit item laat toe het deel van de specifieke verblijfsduur te bepalen dat besteed werd aan een andere 
specifieke toezichtsmaatregel. Bijv. toezicht op nachtelijke apnee, diabetes,  
Hierbij is het niet de bedoeling om de algemene, interne regels te scoren . Het individuele toezicht 
wordt gescoord dat deel uitmaakt van het behandelings-plan én genoteerd is in het patiëntendossier. 
Bijvb.: Beheer van zakgeld, toezicht op roken op de kamer, toezicht op dagactiviteiten: of de patiënt 
naar zijn therapiesessies is gegaan, of hij boodschappen heeft gedaan, of hij zijn administratie in orde 
heeft gebracht, of hij naar zijn werk is gegaan (Initiatieven Beschut Wonen), ... 
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Scoremogelijkheden 
Bovenstaand overzicht van  situaties, parameters of activiteiten waarop toezicht werd uitgeoefend, dient 
gescoord te worden voor de voorbije behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het einde van de 
behandeling in de betreffende leefeenheid en behandeldienst.  
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd werden vóór 1 januari 2003 dient men het aantal 
dagen (in percentages)  van de behandelings/verblijfsperiode te schatten waarbij op de betreffende situaties, 
parameters of activiteiten toezicht werd  uitgeoefend. Een patiënt die bijv. 5 van de 20 dagen dat hij in 
leefeenheid 004 in behandeling was, in een isoleerkamer  afgezonderd werd (= een kwart van de 
behandelingsperiode); scoort hierop ongeveer 25 %.  
Men noteert hier de meest uitgebreide mate van toezicht. Bijvoorbeeld: Een patiënt mag slechts tijdens de 
voormiddag de dienst of de leefeenheid verlaten. Hij respecteert echter niet de opgelegde voorwaarden en blijft 
eveneens tijdens de namiddag afwezig. In dit geval scoort men MT13.09 Op uitgangsverbod. Dezelfde filosofie 
als het scoren van de items “handelen/stimuleren” (MT12.1-17) wordt hier toegepast. 
  
De zes scoremogelijkheden zijn:  
 
1       0 % 

De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam niet voor tijdens de 
afgelopen behandelings/verblijfsperiode 

 
2    +  0 % 
 De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam 
 zelden voor tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
 
3    ±  25 % 

De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode voor tijdens ongeveer een kwart van de dagen. 

 
4    ±  50 % 

De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode voor tijdens ongeveer de helft van de dagen. 

 
5    ±  75 % 

De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend  kwam tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode voor tijdens ongeveer driekwart van de dagen. 

 
6    ± 100 % 

De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode bijna alle dagen voor.   

 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij een patiënt die intermediair ontslagen is, of bij een patiënt die slechts enkele dagen aanwezig was ( een 
patiënt in het regime van daghospitalisatie die twee dagen per week komt), refereert de duur van het verblijf naar 
het aantal reële dagen (men houdt m.a.w. geen rekening met afwezigheidsdagen). 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003 dienen nog slechts 2 
waarden ingevoerd te worden: 
 
De twee scoremogelijkheden zijn: 

1 De situatie, parameter of activiteit kwam niet voor tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
 

2 De situatie, parameter of activiteit waarop toezicht werd uitgeoefend kwam voor tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode. 

De andere scores (cfr de zes scoremogelijkheden) worden gïnterpreteerd als zijnde aanwezig, dus score 2. 
 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 6 - 1 

INFORMATIEBLOK 6 
 
Informatieblok 6 heeft betrekking op evaluatie-activiteiten en behandelingen tijdens de voorbije behandelings- 
verblijfsperiode in de leefeenheid/kenletter van behandeldienst.     
 
De behandelingen worden uitgesplitst in psychotrope en relationele behandelingen. Psychotrope behandelingen 
hebben zowel betrekking op psychotrope medicatie ingenomen door de patiënt, als bvb. op een shocktherapie. 
Het betreft hier de meer biologische aanpak van de psychiatrische behandeling.  
Relationele behandelingen zijn onder meer het ondersteunend gesprek, gezinstherapie, psychotherapie, ADL-
training, enz... 
 
Enkel die evaluatie-activiteiten en behandelingen worden gescoord die deel uitmaken van en aangeboden 
worden in het kader van het behandelings-, begeleidings-, of zorgplan voor de betrokken patiënt. Deze 
activiteiten moeten bovendien regelmatig geëvalueerd worden. 
De uitgevoerde evaluaties en behandelingen dienen individueel gerapporteerd (cfr. begrippenlijst) te zijn in 
het patiëntendossier. Het toevallig instrueren of mee helpen uitvoeren van de activiteiten wordt niet 
gescoord. 
 Evaluaties (MT 14) en medicamenteuse behandelingen (MT15) die buiten de instelling plaatsvinden 
kunnen geregistreerd worden. De relationele behandelingen (MT16) dienen door het behandelingsteam of 
door de eigen voorziening zelf uitgevoerd te worden, willen ze geregistreerd worden. 
 
 
MT14.1-13 OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE EVALUATIES 
 
Evaluatie: Onderzoek of beoordeling volgens een welomschreven methodologie waarvan het resultaat in 
een verslag is weergegeven. 
 
Het is mogelijk dat een aantal evaluaties en/of behandelingen (medische tests, overleg, ...) buiten de instelling 
plaatsvinden. Men kan deze activiteiten evenzeer scoren, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van het 
behandelingsplan en dat zij gerapporteerd worden in het dossier van de patiënt.  
Zo is mogelijk dat voor patiënten van initiatieven van Beschut Wonen een aantal evaluatieactiviteiten uitgevoerd 
worden door de huisarts, een privé-psychiater of hulpverleners binnen een Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg. Deze activiteiten en behandelingen kunnen evenzeer gescoord worden, indien voldaan wordt 
aan hogervernoemde definitie. 
 
Definities 
MT14.01  Lichamelijk onderzoek 

Algemeen onderzoek van de lichamelijke functies. Het lichamelijk onderzoek op zich is niet te 
verwarren met het toezicht houden op de parameters van dit type.  
vb. een onderzoek bij de tandarts kan men beschouwen als een lichamelijk onderzoek. 

 
MT14.02  Mentaal onderzoek 

Evaluatie, al of niet met specifieke testen (MMSE, Hamilton, BPRS, ...) maar steeds op een 
systematische wijze. De psychiater (psycholoog, of andere hulpverlener...) evalueert de psychische 
toestand van de patiënt, cognitief of andere. Hij evalueert de symptomen van de patiënt (oriëntatie, 
toestand van depressie, aanwezigheid van hallucinaties,...). 
Deze evaluatie behelst een uitgebreid verslag. 

 
MT14.03  Sociale evaluatie 

 
Uitgebreid onderzoek van de sociale situatie. 

 
MT14.04  Psychologisch testonderzoek 

Onderzoek over het mentaal, het affectief  (Rorschach, TAT, ...) en/of het intellectueel functioneren 
(WISC, WAIS,...) van de patiënt, met behulp van gestandaardiseerde meet- en testprocedures. 
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MT14.05  Verpleegkundige evaluatie 
Algemene evaluatie van de nood aan en de effecten van een aantal maatregelen genomen bij de 
behandeling, de toegediende zorgen en de toezichtsmaatregelen van de patiënt.  Hieronder scoort men 
ook het opstellen en evalueren van de verpleegkundige aspecten van het behandelings- ,begeleidings- of 
zorgplan van de patiënt. 
Het gaat hier niet over een louter routine rapportering/briefing met als (enige) doel het doorgeven van 
informatie over de patiënt; Het betreft hier een bevraging van de actuele toestand van de patiënt, zijn 
behandelingsplan en het aanbrengen van eventuele wijzigingen binnen dat behandelingsplan. 
De multidisciplinaire evaluatie samen met de andere disciplines scoort men onder MT14.09 
Stafvergadering van het behandelingsteam 

 
MT14.06  Logopedisch testonderzoek 

Onderzoek van de taalfuncties.  
 
MT14.07  Neurofysiologisch bilan 

Onderzoeken aan de hand van bepaalde metingen: E.E.G., geëvoceerde potentiaal, 
zenuwgeleidingssnelheidstesten, en andere neurofysiologische metingen. 

 
MT14.08  Biologisch bilan 

Evaluatie van biologische basis- en gespecialiseerde parameters. Bijv. DST, TRH, ... 
 
MT14.09  Stafvergadering behandelingsteam 

 
Werkvergadering van het multidisciplinair behandelingsteam waar de patiënt besproken wordt. Een 
bijeenkomst van de staf waar de toestand van de patiënt geanalyseerd en gesynthetiseerd wordt en zijn 
behandelings-, begeleidings- of zorgplan besproken wordt. Een eenvoudige rapportering (bvb. Tijdens 
briefings) over patiënt kan hier niet meegerekend worden. 

 
MT14.10  Overleg met het netwerk 

Overleg betreffende de patiënt: op sociaal vlak (communicatie met de administratie, regelingen treffen 
voor hulp thuis, contacten met andere sociale diensten); op medisch vlak (contacten met geneesheren uit 
andere specialismen, de familie inlichten); op juridisch vlak (communicatie met juridische instanties, 
bijv. overleg met beheerder van de goederen van de patiënt, met uitzondering van M14.11), en alle 
maatregelen om het werk van verschillende tussenkomende personen te integreren. Dit overleg kan 
telefonisch verlopen, of persoonlijk, binnen of buiten de instelling. 
Opmerking:Voor PAAZ-diensten worden de andere diensten van het Algemeen Ziekenhuis als een 
afzonderlijke instelling beschouwd. Het overleg met specialisten van andere diensten of met psychiaters 
van de polikliniek van een AZ kan dus hier gescoord worden. 

 
MT14.11  Medisch-juridisch overleg 

De overlegvergaderingen voorzien in het kader van wettelijke beschermingsmaatregelen (met 
therapeutisch team, advocaat, Vrederechter, Procureur, ...).   

 
MT14.12  Specifiek protocol 

Medicamenteus protocol of een ander klinisch protocol, eigen aan de dienst, met een regelmatige 
evaluatie van de patiënt binnen een protocol ontworpen voor een specifieke groep patiënten of voor een 
specifieke pathologie. De methodologie en objectieven werden vastgelegd volgens een voorafgaand 
welomschreven plan. Bijvoorbeeld: slaaplabo. 

 
MT14.13  Andere specifieke evaluatie 

Dit item laat toe een andere duidelijk omschreven evaluatie te scoren dan die hierboven zijn aangehaald. 
Men wil bijvoorbeeld in een initiatief voor Beschut Wonen expliciet evalueren of de patiënt deelneemt 
aan therapiesessies, of hij al dan niet gaan werken is, of hij zijn administratie bijgewerkt heeft, of hij 
zijn lessen gevolgd heeft,... (steeds in het kader van het individueel behandelings-plan van de patiënt). 
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Scoremogelijkheden 
Bovenstaand overzicht van uitgevoerde evaluaties dient gescoord te worden voor de voorbije 
behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het einde van de behandeling in de betreffende 
leefeenheid en behandeldienst.  
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd werden vóór 1 januari 2003 dient men voor elke 
evaluatie de frequentie van het aantal dagen te schatten waarmee de activiteit tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode minstens één keer per dag werd uitgevoerd.  
 
1  nooit 

Het type evaluatie werd niet uitgevoerd tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
 
2  éénmalig 

Het type evaluatie werd één keer (sporadisch) uitgevoerd tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode 

 
3  maandelijks  

Het type evaluatie werd 1, 2 of 3 dagen per maand uitgevoerd tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode. 

 
4  wekelijks 

Het type evaluatie werd  1, 2 of 3 dagen per week uitgevoerd tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode (dus vanaf 4 maal per maand en meer).  

 
5  dagelijks 

Het type evaluatie werd 4, 5, 6 of 7 dagen per week uitgevoerd tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode. 

 
 
Opmerkingen 
1) Voor de zeer korte verblijven (1 of 2 dagen) houdt men voor het berekenen van de frekwentie van de 
gerealiseerde evaluaties, rekening met wat de toestand zou zijn geweest indien de patiënt langer zou zijn 
gebleven. Zo duidt men bijvoorbeeld voor bepaalde evaluaties éénmalig aan wanneer de evaluatie die plaats 
vond zich normalerwijze niet zou herhaald hebben gedurende de volgende dagen indien de patiënt langer zou 
zijn gebleven. Men kan dan bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks aanduiden indien de evaluatie wel meerdere 
keren zouden plaats gevonden hebben. 
2) Voor partiële hospitalisatie (dagcentra) volgt men even strikt de definities van de scoremogelijkheden. Als een 
patiënt twee dagen per week komt en er telkens een bepaalde evaluatie plaatsvindt, scoort men ‘wekelijks’ (een, 
twee of drie keer per week) en niet dagelijks.  
3) We wijzen op het verschil in de scoringsmodaliteiten met percentages waar de berekeningen enkel betrekking 
hebben op de dagen waarop de patiënt effectief aanwezig was (vb. MT 15. 1-9). 
 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003 dienen nog slechts 2 
waarden ingevoerd te worden. 
 
De twee scoremogelijkheden zijn : 
 

1 Het type evaluatie werd niet uitgevoerd tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
 

2 Het type evaluatie werd  uitgevoerd tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
De andere scores (cfr de vijf scoremogelijkheden) worden gïnterpreteerd als zijnde aanwezig, dus score 
2. 
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MT15.1-9 OVERZICHT VAN DE PSYCHOTROPE EN MEDICAMENTEUZE BEHANDELINGEN 
 
Behandeling: Een techniek die de toestand of de  symptomatologie tracht te veranderen. In het Engels wordt 
hiervoor de term "CURE" gebruikt. 
Psychotrope behandeling: Alle behandelingen die op een niet-relationele wijze op het psychische inwerken: 
d.w.z. de verschillende medicamenteuze behandelingen evenals shocktherapieën, convulsies, ... 
Medicamenteuze behandeling : In de titel refereert de term 'medicamenteus' naar somatische medicatie. 
  
Enkel die behandelingen worden gescoord die deel uitmaken van en aangeboden worden in het kader van 
het behandelings-, begeleidings-, of zorgplan voor de betrokken patiënt. Deze behandelingen moeten 
bovendien regelmatig geëvalueerd worden.  
In de rapportering betreffende deze items dient men de psychotrope en medicamenteuze behandelingen 
terug te vinden welke de patiënt heeft gehad. De medicamenteuze behandeling dient door een geneesheer 
voorgeschreven te zijn (dus geen automedicatie). 
 
 
Het is mogelijk dat een aantal medicamenteuse behandelingen (medische tests, overleg, ...) buiten de instelling 
plaatsvinden. Men kan deze activiteiten evenzeer scoren, op voorwaarde dat zij deel uitmaken van het 
behandelingsplan en dat zij gerapporteerd worden in het dossier van de patiënt.  
 
 
Definities 
Hier wordt gescoord volgens de farmacologische eigenschappen waarvoor de geneesheer het produkt 
voorschrijft. Dus de intentie, het doel waarvoor de medicatie werd voorgeschreven wordt gebruikt als 
uitgangspunt om de medicatie in een bepaalde categorie te scoren. Eenzelfde medicament kan met andere 
woorden onder verschillende categorieën geplaatst worden, afhankelijk van het beoogde doel. 
 
MT15.01  Anxiolytica 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar farmacologische eigenschappen met betrekking 
tot angst. 

 
MT15.02  Antidepressiva 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar farmacologische eigenschappen met betrekking 
tot (anti) depressie. 

 
MT15.03  Neuroleptica 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar neuroleptische werking (uitgezonderd langdurige 
neuroleptica). 

 
MT15.04  Langwerkende neuroleptica 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar langdurige neuroleptische werking. 
 
MT15.05  Slaapmiddelen 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar farmacologische eigenschappen met betrekking 
tot slaap. 

 
MT15.06  Thymostabilisatoren 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar farmacologische eigenschappen met betrekking 
tot regulatie (stabilisatie) van de stemming. 

 
MT15.07  Noötropica 

Alle medicatie die toegediend wordt omwille van haar noötropische eigenschappen. 
 
MT15.08  Somatische medicatie ( niet psychotropisch ) 

Alle medicatie die niet psychotropisch werkt. Ook de medicatie die gebruikt wordt om de secundaire 
effecten van de psychotrope medicatie te verminderen wordt hier geregistreerd. 

 
MT15.09  Andere psychotrope of psychofysiologische behandeling 

Voorbeelden zijn shocktherapie, lichttherapie, slaapdeprivatie, anti-leptica, maar ook placebo’s en 
medicatie bij ontwenning kunnen hier geregistreerd worden. 
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MT15.09A Omschrijving 
 
 
Scoremogelijkheden 
Bovenstaand overzicht van psychotrope behandelingen dient gescoord te worden voor de voorbije 
behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het einde van de behandeling in de betreffende 
leefeenheid en behandeldienst. 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd werden vóór 1 januari 2003 dient men het aantal 
dagen  (in percentages) van de behandelings/verblijfsperiode te schatten waarbij de patiënt onder de betreffende 
psychotrope en medicamenteuze behandeling is. Het toedienen van de behandeling zelf scoort onder MT12.13 - 
15. 
 
De zes scoremogelijkheden zijn:  
 
1        0 % 
 De patiënt stond niet onder dit type van psychotrope en/of  medicamenteuze behandeling tijdens  de 
afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
  
2   +   0 % 

De patiënt stond zelden onder dit type van psychotrope en/of medicamenteuze behandeling tijdens de 
afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 

 
3   ±  25 % 

De patiënt stond tijdens voor ongeveer een kwart van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode 
onder dit type van psychotrope en/of  medicamenteuze behandeling. 

 
4   ±  50 % 

De patiënt stond tijdens ongeveer de helft van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode onder dit 
type van psychotrope en/of medicamenteuze behandeling. 

 
5   ±  75 % 

De patiënt stond tijdens ongeveer driekwart van de dagen van de behandelings/verblijfsperiode onder 
dit type van psychotrope en/of medicamenteuze behandeling. 

 
6   ± 100 % 

De patiënt stond tijdens bijna alle dagen van de behandelings/verblijfsperiode onder dit type van 
psychotrope en/of medicamenteuze behandeling. 

 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Voorbeeld. Een patiënt die tijdens de helft van zijn verblijf in de betreffende leefeenheid op 10 van de 20 
dagen slaapmiddelen kreeg toegediend, scoort op dat item 50 %. 
2) Bij een patiënt die intermediair ontslagen is, of bij een patiënt die slechts enkele dagen aanwezig was (een 
patiënt in daghospitalisatie die twee dagen per week komt), refereert de duur van het verblijf naar het aantal reële 
dagen (men houdt m.a.w. geen rekening met afwezigheidsdagen). 
3) Voor medicatie met een langdurige werking (vb. langdurige neuroleptica) houdt men rekening met de periode 
waarvan verondersteld wordt dat het medicament actief is en niet met de dag(en) van toediening alleen. Deze 
medicatie kan ook reeds voor de opname zijn toegediend; men houdt uiteraard enkel rekening met de dagen 
waarop de patiënt gehospitaliseerd was. 
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëeindigd worden vanaf 1 januari 2003 dienen nog slechts 2 
waarden ingevoerd te worden. 
 
De twee scoremogelijkheden zijn: 
 

1 De patiënt stond niet onder dit type van psychotrope en/of  medicamenteuze behandeling tijdens de 
afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
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2 De patiënt stond onder dit type van psychotrope en/of  medicamenteuze behandeling tijdens de 
afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
De andere scores (cfr de zes scoremogelijkheden) worden gïnterpreteerd als zijnde aanwezig, dus score 
2. 

 
 
MT16.1-14 OVERZICHT VAN DE RELATIONELE BEHANDELINGEN 
 
Behandeling : Techniek met als doel een teweeg brengen van verandering in het toestandsbeeld, een wijzigen 
van de symptomatologie. 
Relationeel : Aanduiding van een relatie tussen individuen 
Relationele behandeling : Het betreft hier alle behandelingen die op het psychisch beleven inwerken via 
relationele weg, d.w.z. door de relationele band die de hulpverlener heeft met de patiënt. 
 
Enkel de relationele behandelingen worden gescoord  die aangeboden worden door het behandelingsteam 
of door de eigen voorziening en die deel uitmaken van het behandelings-, begeleidings-, of zorgplan voor 
de betrokken patiënt. Deze behandelingen moeten bovendien regelmatig geëvalueerd worden.  De 
behandelingen dienen individueel gerapporteerd te zijn in het patiëntendossier. 
 
 
Definities 
MT16.01 Gespreksbegeleiding 

 
Gesprek met de patiënt, al of niet samen met partner, gezinsleden of andere patiënten, dat niet berust op 
een specifieke psychologische methodologie (in tegenstelling tot bijv. psychotherapie) en begeleid 
wordt door een lid van het therapeutisch team. Dit gesprek kan sporadisch of regelmatig plaatsvinden in 
het kader van de behandeling van de patiënt.  

 
MT16.02  Relatie-, gezinstherapie  

Zelfde definitie als "MT16.03 Psychotherapie individueel", maar in dit geval toegepast op een partner-
relatie, gezin of een familie. 

 
MT16.03  Psychotherapie individueel 

Psychotherapie: het - op een wetenschappelijk verantwoorde, gestructureerde en methodische wijze - 
vestigen, structureren en hanteren van een relatie, voornamelijk via een verbale interactie, waarin 
gebruik gemaakt wordt van, op een theoretisch kader of visie gesteunde, psychologische 
benaderingswijzen of mentale procedures. 
Individuele psychotherapie: t.a.v. één patiënt. 

  
 MT16.04  Psychotherapie in groep 

Psychotherapie: het - op een wetenschappelijk verantwoorde, gestructureerde en methodische wijze - 
vestigen, structureren en hanteren van een relatie, voornamelijk via een verbale interactie, waarin 
gebruik gemaakt wordt van, op een theoretisch kader of visie gesteunde, psychologische 
benaderingswijzen of mentale procedures. 
Psychotherapie in groep: groep patiënten die (tijdelijk) bijeenkomen vanuit een therapeutisch oogpunt. 

 
MT16.05  Kinesitherapie, Psychomotorische therapie 

Kinesitherapie.  
Psychomotorische therapie: therapie gericht op verschillende lichamelijke activiteiten om een betere 
structurering te verkrijgen van het lichaam en een betere herkenning van tijd en ruimte 

 
MT16.06  Logopedie 

Stem- en spraakkundige behandeling. 
 
MT16.07  Ergotherapie: economisch productief 

Behandelings- en readaptatiemethode door het leren en inoefenen van technieken of  van werk op een 
semi industrieel of industrieel niveau, aangepast aan de functionele mogelijkheden, met het oog op 
socio-professionele resocialisatie. Meestal betreft het activiteiten in een commercieel kader of een semi-
professionele omgeving, bijv. inpakwerk, assemblage, werk in een centrale keuken, werk in een centrale 
wasserij, boerderij.  
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MT16.08  Ergotherapie: economisch niet productieve activiteiten  

Behandelings- en readaptatiemethode door middel van o.a. ambachtelijke activiteiten (bijv. spinnen, 
weven, breien, macramé, pitriet-vlechten, viskorven en stoelen maken,  potten draaien, houtbewerking, 
boekbinderij), expressieve en creatief beeldende activiteiten (bijv. tekenen, schilderen, collages, 
keramiek, klei, beeldhouwen), muzikale activiteiten (bijv. muziektherapie), met het oog op activatie en 
resocialisatie op een niet-professioneel vlak.   
Zo zal houtbewerking hier scoren indien men de bedoeling heeft de patiënt te activeren in de instelling 
of in het dagelijks leven. Heeft men evenwel de bedoeling de patiënt socio-professioneel te 
resocialiseren ( terug te brengen in het arbeidsproces), scoort men op MT16.07. 

  
MT16.09  ADL training van de basisfuncties 

 
Elke activiteit gericht op het inoefenen van bewegingen en handelingen van het dagelijks leven.  Dit 
impliceert een opleiding voor het analyseren en het behandelen van de kennis en de kunde in deze 
activiteiten. Dit kan bijv. gaan over het trainen van de zorg voor eigen hygiëne en kledij tot 
huishoudelijke activiteiten als de zorg voor de eigen voeding, woning,.... Alleen het trainen of aanleren 
wordt hier gescoord, niet de zorg (deze worden gescoord onder MT12.1-12).  

 
MT16.10  Socio-culturele en vrijetijdsbegeleiding 

Dit is het deelnemen aan socioculturele activiteiten en het invullen van vrijetijd onder begeleiding van 
een lid van het behandelingsteam.  

 
MT16.11  Cognitief intellectuele training 

Training van de vaardigheden betreffende geheugen, aandacht en oriëntatie met als doel de cognitieve 
en intellectuele functies te behouden of te verbeteren. 

 
MT16.12 Psychopedagogische interventie 

Het - op een wetenschappelijk verantwoorde, gestructureerde en methodische wijze - vestigen, 
structureren en hanteren van een relatie, voornamelijk via een verbale interactie, waarin gebruik 
gemaakt wordt van pedagogische benaderingswijzen of procedures. Dit kan individueel of in groep.   
Dit item kan enkel gescoord worden voor patiënten opgenomen in K-diensten en voor patiënten binnen 
de Psychiatrische Verzorgings-Tehuizen. 

 
MT16.13  Sociaal maatschappelijke begeleiding 

 
Het trainen of aanleren van, of begeleiden bij sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals het gebruik 
maken van bank, post, mutualiteit, openbaar vervoer, geldbeheer, boodschappen doen,  ... samen met de 
patiënt. Activiteiten die uitgevoerd worden in de plaats van de patiënt scoren hier niet; deze activiteiten 
scoren wel onder MT14.10 Overleg met het netwerk. 

 
MT16.14  Andere relationele behandeling  
 
MT16.14A  Omschrijving  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het verschil tussen ‘gespreksbegeleiding’ en ‘psychotherapie individueel’ kan als volgt worden verduidelijkt. 
Bij gespreksbegeleiding hoeven aantal en frekwentie (in de tijd) van de gesprekken niet vast te liggen. 
Gespreksbegeleiding kan tevens zeer variabel zijn qua duur en beoogt hoofdzakelijk ondersteuning. 
De notie ‘psychotherapie-individueel’ houdt meestal wel vastgelegde afspraken in (aantal, duur, frekwentie); De 
therapeut bewerkstelligt een therapeutische relatie, een therapeutisch (groei-)proces komt op gang. Het lid  van 
het het behandelingsteam dat de psychotherapie geeft zit enkel in de rol van psychotherapeut ten aanzien van de 
patiënt en heeft een specifieke (erkende) psychotherapeutische opleiding genoten.  
Opmerking:  Het feit van een specifieke psychotherapie-opleiding genoten te hebben is op zich voor een lid van 
het behandelingsteam niet voldoende om hier activiteiten te kunnen regsitreren. 
2) Een activiteit (vb. een uitstap met dagprogramma) kan soms samengesteld zijn uit verschillende 
deelactiviteiten. Voor zover al deze deelactiviteiten gerapporteerd zijn in het dossier en beantwoorden aan de 
criteria van de verschillende definities van de respectievelijke activiteiten, kunnen deze afzonderlijk 
geregistreerd worden. 
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3) Deelname aan een AA-groep wordt geregistreerd onder ‘Andere relationele behandeling’, op voorwaarde dat 
het deel uitmaakt van het individueel behandelingsplan van de patiënt en gerapporteerd wordt in het dossier van 
de patiënt. 
4) Het is belangrijk om het doel van de activiteit in het kader van het behandelingsplan van de patiënt niet uit het 
oog te verliezen. Wanneer een activiteit onder verschillende items kan ondergebracht worden, registreert men de 
activiteit volgens het doel waarvoor ze in hoofdzaak werd voorgeschreven. 
 
Scoremogelijkheden 
Bovenstaand overzicht van relationele behandelingen dient gescoord te worden voor de voorbije 
behandelings/verblijfsperiode, d.w.z. van het begin tot het einde van de behandeling in de betreffende 
leefeenheid en behandeldienst.  
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd werden vóór 1 januari 2003 dient men voor elke 
relationele behandeling de frequentie van het aantal dagen te schatten waarmee de behandeling werd uitgevoerd.  
 
1  nooit 

Het type behandeling werd niet aangewend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
 
2  éénmalig 
 Het type behandeling werd één keer (sporadisch) aangewend tijdens de afgelopen 
 behandelings/verblijfsperiode 
 
3  maandelijks  

Het type behandeling werd 1, 2 of 3 dagen per maand aangewend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode. 

 
4  wekelijks 

Het type behandeling werd  1, 2 of 3 dagen per week aangewend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode (dus vanaf 4 dagen per maand en meer).  

 
5  dagelijks 

Het type behandeling werd 4, 5, 6 of 7 dagen per week aangewend tijdens de afgelopen 
behandelings/verblijfsperiode. 

 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Voor de zeer korte verblijven (1 of 2 dagen) houdt men voor het berekenen van de frekwentie van de 
gerealiseerde behandelingen, rekening met wat de toestand zou zijn geweest indien de patiënt langer zou zijn 
gebleven. Zo duidt men bijvoorbeeld voor bepaalde behandelingen éénmalig aan wanneer de behandeling die 
plaats vond zich normalerwijze niet zou herhaald hebben gedurende de volgende dagen indien de patiënt langer 
zou zijn gebleven. Men kan dan bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks aanduiden indien de behandeling wel 
meerdere keren zouden plaats gevonden hebben. 
2) Voor partiële hospitalisatie (dagcentra) volgt men even strikt de definities van de scoremogelijkheden. Als een 
patiënt twee dagen per week komt en er telkens een bepaalde behandeling plaatsvindt, scoort men ‘wekelijks’ 
(een, twee of drie keer per week) en niet dagelijks.  
 
Voor de behandelings/verblijfsperiodes die beëindigd worden vanaf 1 januari 2003 dienen nog slechts 2 
waarden ingevoerd te worden. 
 
De twee scoremogelijkheden zijn: 
 

1 Het type behandeling werd niet aangewend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode 
 

2 Het type behandeling werd aangewend tijdens de afgelopen behandelings/verblijfsperiode. 
De andere scores (cfr de vijf scoremogelijkheden) worden gïnterpreteerd als zijnde aanwezig, dus score 
2. 
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INFORMATIEBLOK 7 
 
Informatieblok 7 is het klinische luik betreffende de voorbije behandelings-verblijfsperiode in de 
leefeenheid/kenletter van behandeldienst. Dit luik bestaat uit 1 item: de diagnose van de patiënt via de DSM-IV 
classificatie (met ICD-9-CM codes). 
 
MT17  DSM-IV  DIAGNOSE BIJ EINDE BEHANDELINGS/VERBLIJFSPERIODE  
 
Definitie 
In dit informatieblok gaande van MT17.01 tot MT17.20 wordt de diagnose van de patiënt bevraagt volgens de 
vijf assen van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4the Edition). 
 
DSM-IV is een classificatie van de psychische stoornissen die ontwikkeld is voor gebruik bij hulpverlening, 
opleiding en onderzoek. Eén van de belangrijkste kenmerken van de DSM-IV is het geven van diagnostische 
criteria om de betrouwbaarheid van de diagnose te vergroten. Tot een meerassig systeem behoort een 
beoordeling op afzonderlijke assen, waarbij elke as verwijst naar een ander kennisdomein dat kan helpen bij het 
opstellen van een behandelingsplan en het voorspellen van de afloop. Er zijn vijf assen in de DSM-IV 
meerassige classificatie opgenomen. 
 
Bij het einde van de behandeling in een behandeldienst/leefeenheid of  bij het afsluiten van de behandelingsfiche 
(indien de patiënt 183 verbleef in eenzelfde behandeldienst en leefeenheid), dient U de diagnose in te vullen die 
op dat moment van toepassing is.  In informatieblok 3, bij de medische opname van de patiënt, werd de 
voorlopige diagnose ingevuld. 
 
Scoremogelijkheden 
Als richtlijn geldt dat alle assen ingevuld dienen te worden, zelfs als er geen specifieke diagnose op een bepaalde 
as van toepassing is. Vergeet niet dat volgens DSM-IV ook een code voor 'geen diagnose' bestaat). Tevens wordt 
er gevraagd als controle om de diagnose volledig in te vullen, d.w.z. voluit geschreven, naast de code van DSM-
IV (met ICD-9-CM codes). Het MPG-invoerprogramma zal enkel bestaande DSM-IV codes toelaten. Na het 
intypen van de code verschijnt de beschrijving op het scherm. Voor het invoeren van de code zijn 5 posities 
voorzien: het punt wordt niet mee ingevoerd (bv. 313.23 selectief mutisme invoeren als 31323). 
 
Enkel bij de somatische aandoeningen kan de ICD-9-CM-code gebruikt worden. 
 
Hieronder volgt telkens een definiëring en de scoremogelijkheden van elk van de DSM-IV assen. De 
belangrijkste richtlijnen (in cursief) werden overgenomen uit de "Beknopte handleiding bij de Diagnostische 
Criteria van de DSM-IV" van de American Psychiatric Association. Voor een uitgebreide toelichting bij de 
DSM-IV criteria verwijzen wij dan ook naar deze handleiding.  

MPG - versie 01/01/03 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 7 - 2 

MT17.1-3 KLINISCHE STOORNISSEN 
 
MT17.01 As1 / 1 Primaire diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MT17.02 As1 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
MT17.03 As1 / 3 Tertiaire (of tweede bijkomende) diagnose volgens as 1 van de DSM-IV 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 1 van de DSM-IV  
"As I dient voor het vastleggen van alle verschillende stoornissen of toestanden in de classificatie met 
uitzondering van de persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid (die op As II worden genoteerd). Ook 
worden op As I de Overige aandoeningen genoteerd die een reden voor zorg kunnen zijn." 
 
Scoremogelijkheden 
" Wanneer iemand meer dan één As I stoornis heeft, moeten deze alle worden vastgelegd.  Indien meer dan één 
As I stoornis aanwezig is, moet de belangrijkste diagnose ... worden aangegeven door deze als eerste te noteren. 
... Indien geen as I diagnose aanwezig is, dan moet deze het codenummer V71.09 krijgen. Indien een As I 
diagnose wordt uitgesteld, in afwachting van het verzamelen van aanvullende informatie, moet het codenummer 
799.9 worden gebruikt." 
 
 
MT17.4-5 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN, ZWAKZINNIGHEID 
 
MT17.04 As2 / 1 Primaire diagnose volgens as 2 van de DSM-IV  
MT17.05 As2 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 2 van de DSM-IV 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 2 van de DSM-IV  
" As II dient voor het vastleggen van persoonlijkheidsstoornissen en zwakzinnigheid. Deze kan ook worden 
gebruikt voor het noteren van opvallende, slecht aangepaste persoonlijkheidstrekken en afweermechanismen." 
 
Scoremogelijkheden 
" In de veel voorkomende situatie dat iemand meer dan één As II diagnose heeft, moeten deze alle worden 
genoteerd. ... Indien er geen As II stoornis aanwezig is, moet dit worden gecodeerd als V71.09 en indien een As 
II diagnose wordt uitgesteld moet dit worden gecodeerd als 799.9".  
 
 
MT17.6-8 SOMATISCHE AANDOENINGEN 
 
MT17.06 As3 / 1 Primaire diagnose volgens as 3 van de DSM-IV  
MT17.07 As3 / 2 Secundaire (of eerste bijkomende) diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
MT17.08 As3 / 3 Tertiaire (of tweede bijkomende) diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
 
Definitie 
ICD-9-CM Diagnose volgens as 3 van de DSM-IV 
" As III dient voor het vastleggen van actuele somatische aandoeningen, die potentieel relevant zijn voor het 
begrijpen of behandelen van een psychische stoornis". ... 
 
Scoremogelijkheden 
"Somatische aandoeningen kunnen op allerlei manieren verband houden met psychische stoornissen". Wij 
verwijzen naar de beknopte DSM-IV-handleiding voor de wijze waarop de psychische stoornis en de somatische 
aandoening moet gediagnostiseerd worden (p.70-71). 
 
Verdere richtlijnen zijn: 
" Als iemand meer dan één relevante As III diagnose heeft, moeten deze alle worden vastgelegd. Indien er geen 
As III stoornis aanwezig is, moet dat worden aangegeven door de vermelding 'As III: 00000 - geen diagnose op 
As III'. Indien een as III diagnose wordt uitgesteld, in afwachting van het verzamelen van aanvullende 
informatie, moet dit worden aangegeven met de vermelding 'As III: Uitgesteld".    
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Hier worden de actuele somatische aandoeningen genoteerd die potentieel relevant zijn voor het begrijpen of 
het behandelen van een psychische stoornis. 
Niet alle diagnoses zijn terug te vinden in de appendix G van de DSM-IV, gegeven het feit dat er slechts een 
selectie van ongeveer 400 codes werd gemaakt uit een totaal van min of meer 11000 codes. Voor de overige 
codes is het aangewezen de ICD-9-CM te raadplegen. 
 
 
MT17.09 HOOFDDIAGNOSE 
 
Definitie 
As waarop de psychiatrische hoofddiagnose zich bevindt.  Dit is van belang indien een patiënt zowel een As 1 
als een As 2 diagnose heeft, of als een patiënt enkel een hoofddiagnose op as 3 heeft.   
 
Scoremogelijkheden 
1  Op as 1 
2  Op as 2 
3  Op as 3 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De scoremogelijkheid '3  Op as 3' is een afwijking op de DSM-IV classificatie. 
 
 
MT17.10-19 AS 4  PSYCHOSOCIALE EN OMGEVINGSPROBLEMEN 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 4 van de DSM-IV (cfr. DSM-IV).  
"As IV dient voor het vastleggen van psychosociale en omgevingsproblemen, die de diagnose, behandeling en 
prognose van psychische stoornissen kunnen beïnvloeden (As I en As II). 
 
Scoremogelijkheden 
"Wanneer iemand verscheidene psychosociale en omgevingsproblemen heeft,  kan zoveel als relevant geacht 
wordt genoteerd worden." 
 
Binnen MPG kiest men ervoor die psychosociale en omgevingsproblemen vast te leggen die duidelijk 
bijgedragen hebben aan de psychische stoornis of die een reden voor behandeling zijn geworden. 
 
" Indien psychosociale en omgevingsproblemen de eerste reden voor zorg zijn, moet dit ook op As I vastgelegd 
worden, met een codenummer ontleend aan de sectie 'Andere aandoeningen en problemen die een reden voor 
zorg kunnen zijn." 
 
Op elk van de 10 onderstaande items dient men te kiezen :   
1 = ja 
0 = neen 
 
MT17.10  Geen problemen aangeduid 
 Indien de patiënt geen van dergelijke problemen heeft, scoort hij bij dit item "1  ja". Bij de 
 volgende items (MT17.11 - MT17.19) scoort men bijgevolg 0. Het invoerprogramma van de 
 overheid houdt bij een 1-score op MT17.10 de rest van de items automatisch op 0. Indien de 
 informatiebron niet weet of de patiënt één van dergelijke problemen heeft, scoort hij '0 neen'. 
 
MT17.11  Binnen de primaire steungroep 
 " - bijvoorbeeld overlijden van een gezinslid; gezondheidsproblemen in het gezin; het uiteenvallen 
 van het gezin door scheiding of vervreemding; het huis verlaten; hertrouwen van een ouder; 
 seksueel of lichamelijk misbruik; overbescherming door de ouders; verwaarlozing  van een kind; 
 tekortschietende discipline; onenigheid tussen de kinderen; geboorte van een broertje of zusje" 
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MT17.12  Gebonden aan de sociale omgeving 
 " - bijvoorbeeld overlijden of verlies van een vriend(in); tekortschieten van maatschappelijke 
 steun; alleen wonen; problemen met de aanpassing aan een andere cultuur; discriminatie;  
 aanpassing aan nieuwe levensfase (zoals pensionering)" 
 
MT17.13  Opvoedingsproblemen 
 " - bijvoorbeeld analfabetisme; studieproblemen; onenigheid met leraren of klasgenoten, 
 ongeschikte schoolomgeving" 
 
MT17.14  Werkproblemen 
 " - bijvoorbeeld werkloosheid; dreiging werk kwijt te geraken; belastende werktijden; moeilijke 
 werkomstandigheden; ontevredenheid met het werk; wisselen van betrekking; onenigheid met chef 
 of collega's" 
 
MT17.15  Woonproblemen 
 " bijvoorbeeld dakloosheid; slechte behuizing; onveilige buurt; onenigheid met buren of huisbaas" 
 
MT17.16  Financiële problemen 
 " bijvoorbeeld ernstige armoede; onvoldoende financiën, te lage bijstandsuitkering" 
 
MT17.17  Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 
 " bijvoorbeeld tekortschieten van gezondheidsdiensten; niet beschikbaar zijn van vervoer naar 
 gezondheidscentra; te lage ziektekostenverzekering" 
 
MT17.18  Met justitie/politie of misdaad  
 " bijvoorbeeld arrestatie; gevangen zitten; in een proces betrokken zijn; slachtoffer van een 
 misdrijf zijn" 
 
MT17.19  Andere psychosociale en omgevingsproblemen 
 " bijvoorbeeld blootstelling aan rampen; oorlog; andere vijandigheden; onenigheid met 
 hulpverleners buiten de familie zoals raadsman, maatschappelijk werker of arts; niet beschikbaar 
 zijn van instellingen voor maatschappelijk werk" 
 
Opmerkingen en aandachtspunten: 
 Men dient enkel die psychosociale en omgevingsproblemen vast te leggen die bijgedragen hebben 
 aan de psychische stoornis. Het tijdstip (enkel het afgelopen jaar of ook daarvoor) waarop het 
 probleem is opgetreden (bijv. het overlijden van een gezinslid) heeft  in principe geen belang. .  
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MT17.20 AS 5  GAF-SCHAAL: ALGEHELE BEOORDELING VAN HET FUNCTIONEREN 
 
Definitie 
Diagnose volgens as 5 van de DSM-IV (cfr. DSM-IV). 
" As V dient voor het vastleggen van het oordeel over het algemene niveau van functioneren.  Deze informatie 
kan nuttig zijn bij het plannen van een behandeling en het meten van de werking daarvan en bij het voorspellen 
van de afloop.  Het vastleggen van het algemene functioneren op As V wordt gedaan met behulp van de Global 
Assessment of Functioning (GAF) Scale (schaal).  De GAF-schaal kan bijzonder bruikbaar zijn bij het, in 
algemene termen, volgen van vooruitgang van betrokkene door gebruik te maken van een op zichzelf staande 
meting.  
De GAF-schaal moet uitsluitend gescoord worden voor wat betreft het psychisch, sociaal en beroepsmatig 
functioneren. In de meeste gevallen moet een score op de GAF-schaal voor de huidige periode gemaakt worden 
(dat wil zeggen het niveau van functioneren op het moment van evaluatie) omdat de score van het huidige 
functioneren in het algemeen de noodzaak van behandeling of zorg zal weerspiegelen." 
Indien de patiënt overleden is, scoort men de GAF-score die van toepassing was vlak voor zijn overlijden. 
 
Scoremogelijkheden 
Hier scoort men een cijfer tussen 0 en 100. De beknopte DSM-IV handleiding geeft volgende richtlijnen mee: 
"beoordeel het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren volgens een hypothetisch continuüm van 
geestelijke gezondheid naar psychische stoornis. Reken hier niet de beperkingen in functioneren toe die het 
gevolg zijn van lichamelijke (of omgevings-)factoren."  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Hier wordt de huidige GAF-score bedoeld, op het moment van evaluatie. De score 0 betekent onvoldoende 
informatie. 
 
Algemene opmerkingen en voorbeelden 
1) Voor het scoren van zelfmoordpogingen: 
Er bestaat binnen de DSM-IV geen specifieke code voor zelfmoordpogingen. Om dit toch te kunnen scoren, kan 
men de methode van de zelfmoordpoging als leidraad gebruiken. Indien de zelfmoordpoging werd uitgevoerd 
door inname van een overdosis toxische middelen, kan men terugvallen op 2 mogelijkheden: 
1. Ofwel scoort men op as I : “intoxicatie ten gevolge van ... “ (Bijvoorbeeld: 292.89: intoxicatie door middel 
van slaapmiddelen, hypnotica of anxiolitica); 
2. Ofwel scoort men op as III : “overdosis ...” 
(Bijvoorbeeld: appendix G - 967.0 Overdosis barbituraten). 
Voor de overige zelfmoordpogingen kan men niet scoren binnen de DSM - IV, noch binnen de ICD-9-CM, daar 
deze codes (bijvb.: E95.xx: zelfmoordpogingen) niet zijn opgenomen in het huidige MPG-programma. Men kan 
dit momenteel in beperkte mate verhelpen door in Blok 4: MT10.1-29 de zelfmoordpoging te scoren onder 
MT10.03, zijnde een auto-agressieve dreiging. 
 
2) Voor het scoren van incest-problemen: 
Er bestaan een aantal mogelijkheden tot scoren: 
1. V61.21: Seksueel misbruik van een kind. 
2. 302.70: Seksueel dysfuncioneren. 
3. op as IV: MA16.11: Problemen binnen de primaire steungroep. 
In hoofde van het slachtoffer kan men in Blok 4 scoren bij  
ofwel MT10.32: Relatieproblemen met de ouderfiguren; 
ofwel MT10.33: Relatieproblmen met andere familieleden. 
Daarbij scoort men overeenkomstig de achtereenvolgende symptomen (MT10.1-29). Bijvoorbeeld: MT10.11: 
angst, vrees, fobie. 
 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 8 - 1 

 

INFORMATIEBLOK 8 
 
MT18.01 tot MT18.10 bevat velden voor vrije variabelen door de instelling zelf te definiëren.  Elk veld 
bevat maximum 24 posities. 
 
Dit informatieblok behoort bij de MT-fiche, d.w.z. dat het toegevoegd kan worden aan elke medische 
behandelings/verblijfsperiode. 
Hier kunnen de Initiatieven Beschut Wonen en de Psychiatrische Verzorgingstehuizen indien gewenst het item 
‘wijze van opname’ toevoegen.  
 
Aantal items/variabelen: maximum 10.  
Per item: - Naam van het veld: 8 posities om benaming door te geven. 

 - Type: numeriek of alfanumeriek 
 - Benaming scoremogelijkheden: 24 posities. 
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ID  INTERMEDIAIR ONTSLAG 
 
 
De ID-fiche (Intermediair Ontslag) bevat, naast de ‘hoofding’-gegevens, de gegevens van informatieblok 9 over 
het intermediair ontslag van de patiënt. 
 
Opmerking 
Dit blok dient enkel ingevuld te worden als voor PZ en PAAZ een formulier 727 werd ingevuld, voor Beschut 
Wonen een formulier 768 en voor het Psychiatrich Verzorgingstehuis een formulier 766.  
 
 

HOOFDING INTERMEDIAIR ONTSLAG 
 
 
ID01  ID-NUMMER PATIËNT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert over de opnames heen.  
Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de instelling opgenomen wordt, gebruikt men steeds hetzelfde 
anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
 
ID02  VOLGNUMMER MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF 
 
Definitie 
Per patiënt wordt in de instelling een volgnummer toegekend aan elk medisch psychiatrische verblijf in deze 
instelling, te beginnen met 1, 2, 3 enz. Dit volgnummer geeft aan het hoeveelste medisch psychiatrische verblijf 
van deze patiënt het in deze instelling is sedert de start van de MPG (sinds 1 april 1996).  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die bij de start van de MPG in medische behandeling in de psychiatrische instelling zijn, krijgen het 
volgnummer 1 voor dit lopende medisch psychiatrische verblijf toegekend. Patiënten die na de start een nieuwe 
medische opname krijgen (en op het moment van de start niet in medische behandeling waren), krijgen 
volgnummer 1. Een eerste medische opname van een patiënt in een instelling krijgt altijd het volgnummer 1. 
Het volgnummer wordt automatisch door het  MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
 
 
ID03  VOLGNUMMER BEWEGING  
 
Definitie 
Per patiënt wordt binnen elk medisch psychiatrisch verblijf aan elke beweging een volgnummer toegekend. De 
beweging met code beweging 10, Medische opname, krijgt steeds als volgnummer 1. De daarop volgende 
bewegingen binnen dat medisch psychiatrisch verblijf krijgen dan in chronologische volgorde nr. 1, 2, 3, enz. 
(Een MT-fiche die samenvalt met een MA-fische op eenzelfde datum krijgen hetzelfde volgnummer). Dit 
volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens.  
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ID04  DATUM INTERMEDIAIR ONTSLAG 
 
Definitie 
De datum van de beweging.  
 
Scoremogelijkheden 
De datum van de beweging wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm) , jaar (jjjj). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij uitvoer van de gegevens wordt deze datum door het MPG-invoerprogramma automatisch omgezet in het 
aantal dagen sinds de datum van medische opname. 
 
 
ID05  KENLETTER VAN DE BEHANDELDIENST  
 
Definitie 
Het betreft hier de kenletter van de behandeldienst van waaruit de patiënt intermediair ontslagen werd. 
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit 
volgende besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A, T, K...). De ‘kenletter van de behandeldienst’ 
heeft betrekking op het administratieve statuut waaronder de patiënt behandeld wordt, uitgedrukt in een 
kenletter. De kenletter van de behandeldienst kan verschillen van de kenletter van het bed of de plaats als 
structuurgegeven. 
Voor de initiatieven Beschut Wonen en PVT wordt in de plaats van een kenletter, een instellingscode, 
respectievelijk R en Q, toegekend. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP, Q, R. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
 
ID06 ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID  
 
Definitie 
Het betreft hier de leefeenheid van waaruit de patiënt intermediair ontslagen werd. 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden worden binnen 
een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van  1 tot 998. 
 
 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 9 - 1 

INFORMATIEBLOK 9 
 
 
Informatieblok 9 heeft betrekking op elk administratief ontslag dat geen medisch ontslag is.  Het bestaat uit 3 
items: hoelang verwacht men dat de patiënt weg zal blijven, waarom verlaat hij/zij de instelling en waar gaat 
hij/zij tijdens dit intermediair ontslag verblijven. 
 
Dit blok dient enkel ingevuld te worden als het gaat om een ‘intermediair ontslag’ en niet als het gaat om een 
‘medisch-psychiatrisch ontslag’ (ook niet als een ‘intermediair ontslag’ omgezet wordt in een ‘medisch-
psychiatrisch ontslag’). 
 
Wanneer om een administratieve reden (verandering van mutualiteit, domicilie) er een ontslagformulier dient 
ingevuld te worden, gevolgd door een opnameformulier kan U hiervoor een blok 9 creëren met een ontslag van 0 
dagen. Men vult dan bij ID08 bestemming: “96: ander niet gespecifieerd” en bij ID09 reden: “96: ander niet 
gespecifieerd” in.    
 
 
ID07  VERWACHT AANTAL DAGEN 
 
Definitie 
Verwacht aantal dagen tussen het intermediair ontslag van de patiënt en zijn intermediaire heropname zoals het 
geschat wordt op het moment van het intermediaire ontslag. 
 
Scoremogelijkheden 
Een patiënt kan maximaal 30 dagen intermediair ontslagen worden. Wanneer het intermediair ontslag langer dan 
30 dagen duurt, wordt dit intermediair ontslag automatisch omgezet in een medisch ontslag. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Indien de patiënt na het verwacht aantal dagen niet is heropgenomen, kan men of het aantal dagen verlengen of 
het intermediair ontslag omzetten in een medisch ontslag.  Stel een patiënt die 5 dagen naar een ziekenhuis gaat 
(oorspronkelijke planning) en het ziekenhuis meldt dat deze patiënt  8 dagen gaat blijven. In dit geval hebben we 
de mogelijkheid het aantal dagen te veranderen. Indien het ziekenhuis, aangaande dezelfde patiënt, meldt dat hij 
er enkele weken zal verblijven, wordt de mogelijkheid gegeven het intermediair ontslag om te zetten in een 
medisch ontslag.  
 
Voor meer informatie omtrent intermediaire ontslagen verwijzen wij naar de handleiding over de algemene 
regels medische - intermediaire / opname - ontslag. 
 
 
ID08  BESTEMMING  
 
Definities 
Dit item gaat na waar de patiënt tijdens zijn intermediair ontslag zou verblijven.  
 
Scoremogelijkheden 
De antwoordmogelijkheden kunnen ondergebracht worden in 4 grote groepen naargelang men gaat verblijven in 
een gezinsmilieu, in een therapeutisch milieu van een andere instelling, in een eigen algemeen ziekenhuis of 
naargelang men nog een andere bestemming heeft.  
 
1  Gezinsmilieu  

Hieronder scoort men wanneer de patiënt alleen gaat wonen of woont in een gezins- of een 
gezinsvervangend milieu (eigen gezin, ouderlijk gezin, inwonend of samenwonend, ander gezins- of 
gezinsvervangend milieu (bijv. pleeggezin). 

 
2  Therapeutisch milieu andere instelling  

Hieronder scoort men indien de patiënt naar een therapeutisch milieu in een andere instelling gaat zoals 
bijv. een psychiatrisch ziekenhuis, een PAAZ, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een initiatief voor 
beschut wonen, gezinsverpleging, alternatieve psychiatrische opvang, algemeen ziekenhuis, instelling 
voor mentaal gehandicapten,... 
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3  Eigen algemeen ziekenhuis  
Hieronder scoort men indien de patiënt vanuit een PAAZ  naar een niet-psychiatrische afdeling  of 
dienst van het algemeen ziekenhuis gaat waar het zelf deel van uitmaakt. Deze code kan niet ingevuld 
worden door een onafhankelijk Psychiatrisch Ziekenhuis,  een Psychiatrisch Verzorgingstehuis en een 
Initiatief Beschut Wonen.   

  
96  Ander niet gespecifieerd  
 
99  Onbekend  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die tijdelijk naar een collectieve woonvorm zonder therapeutische doeleinden gaan (bejaardentehuis,  
gevangenis, centrum voor daklozen, ...) scoren onder “96 Ander niet gespecifieerd”.  
 
 
ID09  REDEN 
 
Definitie 
Dit item meet waarom de patiënt intermediair ontslagen wordt: gaat het om vnl. persoonlijke redenen of eerder 
om therapeutische redenen dan wel om juridische redenen.  
 
Scoremogelijkheden 
 
1  Persoonlijke (o.a. verlof / familiaal )  
 
2  Onderzoek / behandeling  
 
3  Juridisch  
 
96 Ander niet gespecifieerd  
 
99 Onbekend  
 
 
ID10  DATUM INTERMEDIAIRE HEROPNAME 
 
Definitie 
De datum van de beweging.  
 
Scoremogelijkheden 
De datum van de beweging wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm), jaar (jjjj). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij uitvoer van de gegevens wordt deze datum door het MPG-invoerprogramma automatisch omgezet in het 
aantal dagen sinds de datum van medische opname. 
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MD  MEDISCH ONTSLAG 
 
 
De MD-fiche (Medisch Ontslag) tenslotte, bevat, naast de ‘hoofding’-gegevens, de gegevens van informatieblok 
10 over het medisch-psychiatrisch ontslag van de patiënt 
 

HOOFDING MEDISCH ONTSLAG 
 
 
MD01  ID-NUMMER PATIËNT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert over de opnames heen.  
Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de instelling opgenomen wordt, gebruikt men steeds hetzelfde 
anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen instelling onmogelijk te maken 
en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
 
MD02  VOLGNUMMER MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF  
 
Definitie 
Per patiënt wordt in de psychiatrische instelling een volgnummer toegekend aan elk medisch psychiatrisch 
verblijf in deze instelling, te beginnen met 1, 2, 3 enz. Dit volgnummer geeft aan het hoeveelste medisch 
psychiatrische verblijf van deze patiënt het in deze instelling is sedert de start van de MPG (sinds 1 april 1996).  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Patiënten die bij de start van de MPG in medische behandeling in de psychiatrische instelling zijn, krijgen het 
volgnummer 1 voor dit lopende medisch psychiatrisch verblijf toegekend. Patiënten die na de start een nieuwe 
medische opname krijgen (en op het moment van de start niet in medische behandeling waren), krijgen 
volgnummer 1. Een eerste medische opname van een patiënt in een instelling krijgt altijd het volgnummer 1. 
Het volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
 
 
MD03  VOLGNUMMER BEWEGING 
 
Definitie 
Per patiënt wordt binnen elke medisch psychiatrisch verblijf aan elke beweging een volgnummer toegekend. De 
beweging met code beweging 60, Medisch ontslag, krijgt steeds minimum volgnummer 2 of meer, aangezien de 
MA-fiche, en bijgevolg de eerste MT-fiche, volgnummer 1 heeft. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Dit volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
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MD04  DATUM MEDISCH ONTSLAG 
 
Definitie 
De datum van de beweging. 
 
Scoremogelijkheid 
De datum van de beweging wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm), jaar (jjjj). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Bij uitvoer van de gegevens wordt deze datum door het MPG-invoerprogramma automatisch omgezet in het 
aantal dagen sinds de datum van medische opname. 
 
 
MD05  KENLETTER VAN DE BEHANDELDIENST  
 
Definitie 
Het betreft hier de kenletter van de behandeldienst van waaruit de patiënt medisch-psychiatrisch ontslagen is. 
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit 
volgende besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A, T, K...).  De ‘kenletter van de 
behandeldienst’ heeft betrekking op het administratieve statuut waaronder de patiënt behandeld wordt, uitgedrukt 
in een kenletter. De kenletter van de behandeldienst kan verschillen van de kenletter van het bed of de plaats als 
structuurgegeven. 
Voor de initiatieven Beschut Wonen en PVT wordt in de plaats van een kenletter, een instellingscode, 
respectievelijk R en Q, toegekend. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP, Q, R. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
 
MD06  ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID  
 
Definitie 
Het betreft hier het nummer van de leefeenheid van waaruit de patiënt medisch-psychiatrisch ontslagen is. 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden worden binnen 
een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van 1 tot 998. 
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INFORMATIEBLOK 10 
 
 
Informatieblok 10 is het socio-medisch luik dat dient ingevuld te worden bij het medisch-psychiatrisch ontslag 
van de patiënt. Het bestaat uit 4 items: de wijze van ontslag, de voorgestelde nazorg en nabehandeling en de 
bestemming van de patiënt. 
 
Indien een patiënt overlijdt tijdens zijn intermediair ontslag wordt het intermediair ontslag omgezet in een 
medisch ontslag en wordt als datum van ontslag de datum genomen van het ontslagformulier. De wijze van 
ontslag wordt dan ‘overleden’.  
  
 
MD07  WIJZE VAN ONTSLAG 
 
Definitie 
De wijze van ontslag gaat o.a. na of het ontslag al dan niet in overleg met de patiënt en het behandelingsteam 
gebeurde.  
 
Scoremogelijkheden 
IN OVERLEG 
 Het ontslag werd besproken tussen het behandelingsteam en de patiënt 
 
10  Met wederzijds akkoord  
 Het behandelingsteam en de patiënt zijn het eens over de beslissing tot ontslag, zonder wettelijke 

maatregelen.  
 Indien er met de patiënt niet kan worden onderhandeld omwille van zijn toestandsbeeld, kan toch met 

wederzijds akkoord gescoord worden indien er geen openlijk verzet werd waargenomen.  
 
MET WETTELIJKE MAATREGEL 
 Het ontslag wordt geregeld ten gevolge van wettelijke maatregelen. 
  
11  Overplaatsing met Opname ter Observatie  
 Ingevolge de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990); rubriek 

Observatie 
 
12  Verderzetting gedwongen verblijf  
 Ingevolge de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990); rubriek 

Verderzetting gedwongen verblijf 
 
13  Nazorg 
 Ingevolge de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990); rubriek 

Nazorg 
  
14  Verpleging in een gezin  
 Ingevolge de toepassing van de wet van de bescherming van de geesteszieke (26 juni 1990); rubriek 

Verpleging in een gezin 
 
15  Andere wettelijke maatregel  
 
GEEIST ONTSLAG 
 Het behandelingsteam en de patiënt zijn het niet eens over de beslissing tot ontslag, zonder dat er 

evenwel wettelijke maatregelen in het geding zijn. 
 
16  Geëist door betrokkene of andere zonder akkoord van het team  
 Het behandelingsteam gaat niet akkoord met de ontslagbeslissing genomen door de patiënt. Deze code 

kan ook gebruikt worden als het patiëntensysteem het ontslag eist.  
 
17  Geëist door het behandelingsteam zonder akkoord van de betrokkene  
 De patiënt gaat niet akkoord met de ontslagbeslissing genomen door het behandelingsteam of de patiënt 

is onbekwaam om zijn akkoord te geven (bijvoorbeeld een patiënt in coma). 
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ZONDER OVERLEG  
 Het ontslag werd niet besproken tussen het behandelingsteam en de patiënt. Het ontslag is unilateraal 

beslist door de patiënt. Ze kon niet geprogrammeerd worden. 
 
21  Gevlucht    
 De patiënt heeft de psychiatrische instelling verlaten zonder overleg met het behandelingsteam;  er is 

geen wettelijke verplichting om de patiënt terug op te  nemen in de instelling. 
 
22  Niet teruggekeerd  
 De patiënt is niet teruggekeerd nadat hij/zij de psychiatrische instelling met de goedkeuring van het 

behandelingsteam had verlaten; er is geen wettelijke verplichting om de patiënt terug op te nemen in de 
instelling. 

 
23  Ontsnapt  
 De patiënt is ontsnapt uit de psychiatrische instelling zonder overleg en zonder goedkeuring van het 

behandelingsteam. Er bestaat een wettelijke verplichting om de patiënt in de instelling te houden. Deze 
afwezigheid zal in veel gevallen als een intermediair ontslag worden beschouwd, tenzij de patiënt 
bijvoorbeeld langer dan 30 dagen wegblijft. 

 Dit wordt bijvoorbeeld ook gescoord indien de instelling verplicht is de rijkswacht te verwittigen 
wanneer een patiënt, die opgenomen is onder wettelijke bepalingen, niet terugkeert uit verlof. 

 
OVERLEDEN  
 Het medisch-psychiatrisch verblijf wordt afgesloten omwille van het overlijden van de patiënt. Het 

overlijden kan plaats gevonden hebben binnen of buiten de instelling, op de dag van het medisch 
ontslag of erna. (Dit betekent dat ingeval de patiënt tijdens het intermediair ontslag overlijdt het 
intermediair ontslag omgezet wordt in een medisch ontslag en hieronder ‘OVERLEDEN’ scoort). 

 
ZONDER AUTOPSIE  
 Er vond geen autopsie plaats na het overlijden van de patiënt 
 
31  Verwachte natuurlijke dood  
 Het overlijden van de patiënt aan een natuurlijke oorzaak werd door het team verwacht op grond van de 

somatische toestand van de patiënt. 
 
32  Onverwachte natuurlijke dood  
 Het overlijden van de patiënt aan een natuurlijke oorzaak werd door het team, op grond van de 

somatische toestand van de patiënt, niet verwacht. 
 
33  Accidenteel  
 De oorsprong van het overlijden is een ongeval. 
 
34  Suicide  
 De oorsprong van het overlijden is een zelfmoord; de patiënt had de bedoeling zich te kwetsen of zich 

van het leven te benemen met handelingen die hij uitgevoerd heeft, en/of die hij onderzocht heeft, 
voorafgaand aan het overlijden  

 
35  Doodslag  
 De oorsprong van het overlijden is doodslag, dwz hetero-agressieve daden van een andere persoon 
 
MET AUTOPSIE  
 Er vond een autopsie plaats na het overlijden van de patiënt. 
 
41  Verwachte natuurlijke dood  
 Het overlijden van de patiënt aan een natuurlijke oorzaak werd door het team verwacht op grond van de 

somatische toestand van de patiënt. 
 
42  Onverwachte natuurlijke dood  
 Het overlijden van de patiënt aan een natuurlijke oorzaak werd door het team, op grond van de 

somatische toestand van de patiënt, niet verwacht. 
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43  Accidenteel  
 De oorsprong van het overlijden is een ongeval. 
 
44  Suicide  
 De oorsprong van het overlijden is een zelfmoord; de patiënt had de bedoeling zich te kwetsen of zich 

van het leven te benemen met handelingen die hij uitgevoerd heeft, en/of die hij onderzocht heeft, 
voorafgaand aan het overlijden  

 
45  Doodslag  
 De oorsprong van het overlijden is doodslag, dwz hetero-agressieve daden van een andere persoon 
 
99  Onbekend of onvoldoende gegevens 
 In het geval van een overlijden gedurende een intermediair ontslag waarbij men niet op de hoogte is 

betreffende de oorzaak of betreffende het feit of al dan niet een autopsie heeft plaats gevonden. 
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Ingeval van onenigheid binnen het behandelingsteam telt de mening of de beslissing van de geneesheer, 
verantwoordelijk voor de patiënt. 
Ingeval een patiënt overlijdt tijdens zijn intermediair ontslag, dient men deze patiënt te scoren onder 
‘OVERLEDEN’, ondanks het feit dat de patiënt nog leefde op de datum van zijn intermediair ontslag. De datum 
van het medisch ontslag is de datum die op het ontslagformulier wordt ingevuld. De score ‘99 onbekend’ kan 
enkel ingevuld worden in geval van een overlijden van de patiënt gedurende een intermediair ontslag.  
 
Indien de patiënt overleden is, dient enkel MD07 te worden ingevuld. 
Indien men een ‘OVERLEDEN’ code gebruikt, dan dient men bij de volgende items - t.t.z. MD08.01 tot 
MD08.53, MD09.01 tot MD09.03, MD10.01 tot MD10.09 en MD11 - een 0 (nul) in te vullen. Het programma 
doet dit automatisch en verbiedt toegang tot hoger vermelde items. Een code-verandering van MD07 heropent de 
toegang.  
 
 
 
MD08. OVERBLIJVENDE PROBLEMEN BIJ HET MEDISCH ONTSLAG 
 
Algemene definities 
MD08.1-53 heeft betrekking op de overblijvende problemen die bij de patiënt vastgesteld worden bij het 
medisch ontslag van de patiënt. 
 
De overblijvende problemen worden, zoals in informatieblok 4, uitgesplitst in 5 types: Een eerste type 
overblijvende problemen heeft betrekking op psychische tekens en symptomen; een tweede type problemen 
bevraagt de resterende relatieproblemen; een derde type overblijvende problemen heeft betrekking op het sociaal 
functioneren; een vierde heeft betrekking op overblijvende ontwikkelingsproblemen en een vijfde type heeft 
betrekking op de resterende problemen bij het lichamelijk functioneren. 
 
Algemene scoremogelijkheden 
 
Voor elk van deze overblijvende problemen dient men aan te duiden of het probleem aanwezig of afwezig is. 
Optioneel kan men aanduiden of het probleem een hoofdindicatie tot nazorg is dan wel een overblijvend maar 
secundair probleem.  
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MD08.1-29 PSYCHISCHE TEKENS EN SYMPTOMEN 
 
Definities 
MD08.01  Zelfmoordgedachten 
 Notie, gedachte die de patiënt zich expliciet of impliciet vormt om zich vrijwillig van het leven te 

benemen. 
 
MD08.02  Auto-agressie dreiging 
 Woord, gebaar of handeling waarmee de patiënt zijn wil om zichzelf kwaad te doen, te kwetsen, 

kenbaar maakt. 
 
MD08.03  Auto-agressie daden 
 Handeling waarbij de patiënt tracht zichzelf vrijwillig kwaad te doen, te kwetsen; het feit om hierin te 

slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 
 
MD08.04  Vijandig, gespannen, negativistisch 

Vijandig: agressief gevoel van de patiënt dat zich kenmerkt door een verhoogde waakzaamheid in 
antwoord op een voorgevoel van een dreiging of door een neiging tot handeling tegen de bedreigende 
stimulus. 
Gespannen: motorische en psychologische activiteit bij de patiënt die als onaangenaam wordt ervaren; 
min of meer lastig gevoel van stijfheid, van contractie. 
Negativistisch: tegenstand of weerstand van de patiënt tegen suggesties of adviezen van buitenaf, op een 
open of verborgen wijze. 
 

MD08.05  Agressiviteit t.o.v. objecten 
 Handeling waarbij de patiënt op een niet toevallige wijze tracht objecten te vernielen; het feit om hierin 

te slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 
 
MD08.06  Agressiviteit t.o.v. personen 
 Handeling waarbij de patiënt op een niet toevallige wijze tracht kwaad te berokkenen aan andere 

personen; het feit om hierin te slagen is geen noodzakelijke voorwaarde. 
 
MD08.07  Depressieve stemming, minderwaardigheid 
 Depressieve stemming: neiging om zich verdrietig te voelen. 
 Minderwaardigheid: de stellige overtuiging hebben om inferieur (minder) te zijn aan de anderen. 
 
MD08.08  Vertraging, verminderd gevoelsleven 
 Vertraging: vertraagde motorische activiteit. 
 Verminderd gevoelsleven: kwantitatieve of kwalitatieve vermindering van het emotionele. 
 
MD08.09  Onaangepaste gevoelens 
 Gevoelen in disharmonie met de gedachte of voorstelling waaraan ze gekoppeld is. 
 
MD08.10  Agitatie, verbale agressie 
 Agitatie: gespannen toestand waarbij de angst zich op psychomotorisch vlak met een veralgemeende 

hyperactiviteit en verstoring of een motorische onrust uit. 
 Verbale agressie: woorden die met een zekere kwaadheid geroepen worden. 
 
MD08.11  Angst, vrees, fobie 

Angst: een gevoel voorafgaand aan gevaar, van dreiging, van een ongeluk dat zou kunnen voorvallen; 
gevoel van zich bedreigd te voelen. 
Vrees: angst voortspruitend uit een gevaar waarvan men zich bewust is en dat reëel is; fysiologisch en 
emoitioneel onaangenaam antwoord op een bron die als gevaarlijk wordt erkend. 

 Fobie: aanhoudende, onredelijke, overdreven en onveranderbare schrik voor een bepaalde soort 
stimulus of situatie; ziekelijke schrik geassocieerd met extreme angst. 

 
MD08.12 Obsessies, compulsies 

Obsessies of dwanggedachten: recidiverende en aanhoudende gedachten, impulsen of voorstellingen die 
duidelijk lijden veroorzaken. 

 Compulsie: onweerstaanbare drang om een onredelijke daad te stellen. 
 
MD08.13  Sociaal teruggetrokken 
 Vermindering van sociale contacten. 
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MD08.14  Euforie 
 Overdreven gevoel van lichamelijk en/of emotioneel welzijn. 
 
MD08.15  Hallucinaties 
 Zintuigelijke waarneming zonder externe stimulus. 
 
MD08.16 Wanen 
 Vals geloof; d.w.z. niet gedeeld door anderen, die niet in verhouding staat met de intelligentie en de 

cultuur van de persoon, die eraan blijft vasthouden, ondanks het feit dat de werkelijkheid in de 
samenleving het anders aantoont. 

 
MD08.17  Wantrouwen, - achterdocht 
 Houding om het slechte bij de andere te veronderstellen. Hier worden ook de gevoelens van 

achtervolging bedoeld. 
 
MD08.18  Grootheidsgedachten (megalomanie) 
 Overdreven opvatting van zijn belangrijkheid, zijn macht of zijn identiteit: gevoelens van belangrijk te 

zijn op absurde overdreven wijze. 
 
MD08.19  Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 
 Toestand van overdreven afhankelijkheid ten opzichte van andere persoon, het onvermogen van de 

patiënt om zelfstandig op eigen benen te staan. 
 Het systematisch beroep doen op een derde om het gebrek aan autonomie op te vangen.  
 Deze derde kan een familielid, iemand uit de omgeving of ook een lid van de verzorgingsinstelling zijn.  
 
MD08.20  Problemen i.v.m. alcohol 
 Gebruik van alcohol op een overdreven of een ongeschikte wijze.  
 
MD08.21  Problemen i.v.m. medicatie 
 Gebruik van medicatie op een wijze die niet als dusdanig voorgeschreven of geïndiceerd is of het 

weigeren van medicatie.  
 
MD08.22  Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 
 Gebruik van drugs op intraveneuze toedieningswijze zonder dat die als dusdanig voor een medische 

aandoening is voorgeschreven. Drugs wordt hier omschreven als een substantie met psychische effecten 
en/of afhankelijkheid en/of gewenning. 

 
MD08.23  Problemen i.v.m. ander druggebruik 
 Gebruik van drugs toegediend via andere wegen dan intraveneus zonder dat die als dusdanig voor een 

medische aandoening is voorgeschreven. Drugs wordt hier omschreven als een substantie met 
psychische effecten en/of afhankelijkheid en/of gewenning. 

 
MD08.24  Anti-sociale houding 
 Verwijst naar kenmerken in de houding van de patiënt die leiden tot conflicten met de samenleving: 

gebrek aan loyaliteit, egoïsme, onverantwoordelijkheid, impulsiviteit, niet in staat om zich schuldig te 
voelen of uit zijn ervaringen te leren, met een lage frustratiedrempel, ... 

 
MD08.25  Somatische overbezorgdheid 
 Ongerustheid, het zich overmatig zorgen maken over problemen betreffende het lichaam. 
 
MD08.26   Desoriëntatie 
 Verlies van het inzicht van het individu in tijd, ruimte en andere personen. 
 
MD08.27 Problemen i.v.m. geheugen 
 Hieronder vallen o.a. de problemen in de inprenting, in het heroproepen in het geheugen op korte 

termijn, op lange termijn, ... 
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MD08.28 Problemen i.v.m. taal 
Taalprobleem: stoornis in het taalkundige en communicatieve gedrag 
Hier worden bedoeld: problemen in de intensiteit/activiteit van de communicatie (bijv. mutisme, 
logorrhee, ...), problemen in de semantiek (bijv. schizofasie).  
Hier worden niet bedoeld: alle verschijnselen betreffende de taal die tot de problemen van de spraak  
(uitspraak) of van het aanleren van de taal behoren. 

 
MD08.29  Ander psychisch probleem  
 Een ander psychisch problemen 
  
MD08.29A Omschrijving 
 Hier hebt U de mogelijkheid een ander psychisch probleem te omschrijven. 
 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2 Aanwezig 
 Het betreffende psychische teken of symptoom is vanuit het standpunt van de hulpverlener aanwezig in 

het klinische beeld, of het is onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. 

 
 2    Hoofdindicatie tot nazorg 

Het betreffende psychische teken of symptoom is vanuit het standpunt van de hulpverlener een 
hoofdindicatie tot nazorg bij het medisch ontslag van de patiënt.   

 
 1   Overblijvende maar secundaire problemen 

Het betreffende psychische teken of symptoom is vanuit het standpunt van de hulpverlener 
aanwezig, maar het betreft hier een secundair probleem en bijgevolg geen hoofdindicatie tot 
nazorg. 

 
0   Afwezig 
 Het betreffende psychische teken of symptoom is vanuit het standpunt van de hulpverlener niet of niet 

meer aanwezig.  
 
Problemen en aandachtspunten 
Het feit of  het betreffende probleem bij de medische opname van de patiënt, of tijdens zijn behandeling aan- of 
afwezig was, heeft hier geen enkel belang.  
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MD08.30-34 RELATIEPROBLEMEN 
 
Definities 
MD08.30  Met de kinderen 
 Met zijn eigen kinderen, of deze die men wettelijk als dusdanig beschouwt, of de kinderen van de 

partner 
 
MD08.31  Met de partner 
 Met de andere persoon van het koppel tot dewelke de patiënt behoort. Hier wordt de huidige partner 

bedoeld. 
 
MD08.32  Met de ouderfiguren 
 Hier worden de ouderfiguren bedoeld. Als ouderfiguren worden die personen aanzien die 

instaan/instonden voor het grootste deel van de opvoeding van de patiënt. 
 
MD08.33  Met andere familieleden 
 Met personen waarmee de patiënt verwant is: broer, zus, of andere personen die in hetzelfde gezin leven 

of geleefd hebben, en die hierboven nog niet vermeld worden 
 
MD08.34  Ander relatieprobleem  
 Andere relatieproblemen hierboven niet vermeld. Hier wordt de interactie bedoeld tussen de patiënt en 

de kamergenoot, de ex-echtgenoot, medebewoners, vrienden, enz. 
 
MD08.34A Omschrijving 
 Hier hebt u de mogelijkheid een ander relatieprobleem te omschrijven  
 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2 Aanwezig 
 Het betreffende relatieprobleem is vanuit het standpunt van de hulpverlener aanwezig in het klinische 

beeld, of het is onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. 

 
 2    Hoofdindicatie tot nazorg 

Het betreffende relatieprobleem is een hoofdindicatie tot nazorg bij het medisch ontslag van de 
patiënt.   

 
 1   Overblijvende maar secundaire problemen 

Het betreffende relatieprobleem is aanwezig, maar het betreft hier een secundair probleem en 
bijgevolg geen hoofdindicatie tot nazorg. 

 
0   Afwezig 
 Het betreffende relatieprobleem is vanuit het standpunt van de hulpverlener niet of niet meer aanwezig 

en is geen onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
 
 
Problemen en aandachtspunten 
Het feit of  het betreffende relatieprobleem bij de medische opname van de patiënt, of tijdens zijn behandeling 
aan- of afwezig was, heeft hier geen enkel belang.  
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MD08.35-39 PROBLEMEN I.V.M. SOCIAAL FUNCTIONEREN 
 
Definities 
MD08.35  Studies 
 Hier worden problemen in verband met studies bedoeld. Bijv. Het behalen van slechte cijfers of het 

ernstig  beneden zijn/haar niveau presteren zonder dat er een leerstoornis of communicatiestoornis 
aanwezig is, problemen met leraren, spijbelen, ... 

 
MD08.36  Werk 
 Hier worden problemen in verband met werk bedoeld. Dit kan zowel betrekking hebben op problemen 

bij het uitoefenen van bezoldigde arbeid (problemen met chef, ontevredenheid met job, werkdruk, ...) 
als op problemen in verband met het werkloos zijn, het zoeken of het vinden van werk. 

  
MD08.37  Huishouden 
 Deze problemen hebben voornamelijk betrekking op de praktische organisatorische aspecten van het 

huishouden. Relatieproblemen in het huishouden worden elders bevraagd. 
 
MD08.38  Vrije tijd 
 Deze problemen hebben voornamelijk betrekking op de praktisch organisatorische aspecten van de vrije 

tijd. 
 
MD08.39  Ander probleem in het sociaal functioneren 
 
MD08.39A Omschrijving 
 Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende het sociaal functioneren te 

omschrijven. 
 Bijvoorbeeld: het ontbreken van een primaire steungroep.  
 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2 Aanwezig 
 Het betreffende probleem i.v.m. sociaal functioneren is vanuit het standpunt van de hulpverlener 

aanwezig in het klinische beeld, of het is onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. 

 
 2    Hoofdindicatie tot nazorg 

Het betreffende probleem i.v.m. sociaal functioneren is een hoofdindicatie tot nazorg bij het 
medisch ontslag van de patiënt.   

 
 1   Overblijvende maar secundaire problemen 

Het betreffende probleem i.v.m. sociaal functioneren is aanwezig, maar het betreft hier een 
secundair probleem en bijgevolg geen hoofdindicatie tot nazorg. 

 
0   Afwezig 
 Het betreffende probleem i.v.m. sociaal functioneren is vanuit het standpunt van de hulpverlener niet of 

niet meer aanwezig en is geen onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
 
 
Problemen en aandachtspunten  
Het feit of  het probleem betreffende het sociaal functioneren bij de medische opname van de patiënt, of tijdens 
zijn behandeling aan- of afwezig was, heeft hier geen enkel belang.  
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MD08.40-44 ONTWIKKELINGSPROBLEMEN 
 
Definities 
MD08.40  Intellectueel  
 Problemen in het verwerven van intelligentie, zowel in het abstracte als het concrete denken. Hier 

worden voornamelijk de problemen bedoeld in verband met zwakzinnigheid. 
 
MD08.41  Motorisch 
 Problemen in het verwerven van motorische bekwaamheden of coördinatie. 
 
MD08.42  Taal 
 Hier worden de problemen in het aanleren van vaardigheden (gesproken en schriftelijk) bedoeld om te 

lezen, schrijven, spreken en begrijpen. 
 
MD08.43  Affectief 
 Problemen in het verwerven van het beheersen of het opbloeien van de gevoelswereld; hier worden niet 

gerechtvaardigde woede-aanvallen en de ontwikkeling van de affectieve autonomie bedoeld. 
 
MD08.44  Ander ontwikkelingsprobleem  
 Een ander probleem in de ontwikkeling, hierboven nog niet aan bod gekomen. 
 
MD08.44A Omschrijving 
 Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende de ontwikkeling te omschrijven 
 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2 Aanwezig 
 Het betreffende ontwikkelingsprobleem is vanuit het standpunt van de hulpverlener aanwezig in het 

klinische beeld, of het is onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. 

 
 2    Hoofdindicatie tot nazorg 

Het betreffende ontwikkelingsprobleem is een hoofdindicatie tot nazorg bij het medisch 
ontslag van de patiënt.   

 
 1   Overblijvende maar secundaire problemen 

Het betreffende ontwikkelingsprobleem is aanwezig, maar het betreft hier een secundair 
probleem en bijgevolg geen hoofdindicatie tot nazorg. 

 
0   Afwezig 
 Het betreffende ontwikkelingsprobleem is vanuit het standpunt van de hulpverlener niet of niet meer 

aanwezig en is geen onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
 
 
Problemen en aandachtspunten 
Het feit of  het betreffende ontwikkelingsprobleem bij de medische opname van de patiënt, of tijdens zijn 
behandeling aan- of afwezig was, heeft hier geen enkel belang.  
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MD08.45-53 PROBLEMEN I.V.M. LICHAMELIJK FUNCTIONEREN 
 
Definities 
MD08.45  Vermoeidheid 
 
MD08.46  Slaapproblemen 
 Problemen in kwaliteit of kwantiteit van de slaap (slapeloosheid, vroegtijdig ontwaken, nachtmerries,...) 

Dit wordt ook gescoord indien er medicatie wordt gegeven ter behandeling van slaapproblemen.  
 
MD08.47  Eetproblemen  
 Problemen in de wens om zich te voeden (anorexie, boulemie,...) of in de functionele mogelijkheid 

ertoe (moeilijkheid voor slikken of kauwen,...), al of niet vrijwillig. Eveneens overgewicht en nood aan 
een dieet.  

 
MD08.48  Algemene lichamelijke achteruitgang 
 Achteruitgang van de algemene lichamelijke toestand, lichamelijke aftakeling die vanuit medisch 

standpunt als zorgwekkend beschouwd wordt 
 
MD08.49  Sexuele problemen 
 Problemen van de sexuele functies of van de sexualiteit, zowel van organische als psychologische 

oorsprong 
 
MD08.50  Enuresis/Encopresis 

Enuresis: herhaalde urinelozing in bed of in de kleding, al dan niet opzettelijk. 
 Encopresis: herhaald defeceren op daartoe niet bestemde plaatsen (bijv. in de kleding, op de vloer), al 

dan niet opzettelijk. 
 
MD08.51  Epileptische toeval, convulsies 
 Convulsies: krachtige en onvrijwillige spiersamentrekking 
 
MD08.52  Spraakproblemen 
 Problemen in het spreken (fatische stoornissen: woordvervormingen, verkeerd woordgebruik), stotteren, 

lispelen, ... 
 
MD08.53  Ander lichamelijk probleem 
 Ander lichamelijk probleem hierboven niet omschreven 
 
MD08.53A Omschrijving 
 Hier hebt U de mogelijkheid om een ander probleem betreffende het lichamelijk functioneren te 

omschrijven 
 
 
Scoremogelijkheden 
1 en 2 Aanwezig 
 Het betreffende probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is vanuit het standpunt van de hulpverlener 

aanwezig in het klinische beeld, of het is onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
Het onderscheid tussen de scores 1 en 2 is optioneel. Er zal bij de verwerking van de items geen 
rekening gehouden worden met het onderscheid tussen beide scores. 

 
 2    Hoofdindicatie tot nazorg 

Het betreffende probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is een hoofdindicatie tot nazorg bij 
het medisch ontslag van de patiënt.   

 
 1   Overblijvende maar secundaire problemen 

Het betreffende probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is aanwezig, maar het betreft hier een 
secundair probleem en bijgevolg geen hoofdindicatie tot nazorg. 

 
0   Afwezig 
 Het betreffende probleem i.v.m. lichamelijk functioneren is vanuit het standpunt van de hulpverlener 

niet of niet meer aanwezig en is geen onderwerp van klachten van de patiënt en/of zijn omgeving. 
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Problemen en aandachtspunten 
Het feit of  het probleem betreffende het lichamelijk functioneren bij de medische opname van de patiënt, of 
tijdens zijn behandeling aan- of afwezig was, heeft hier geen enkel belang.  
 
 
MD09.1-3 THERAPEUTISCHE DOELSTELLINGEN VOOR DE VOORGESTELDE NAZORG 
 
Hier dienen de therapeutische doelstellingen van de effectief voorgestelde nazorg en nabehandeling gescoord te 
worden. Dit betekent dat indien er geen voorstel voor nazorg gedaan werd er bij de therapeutische doelstellingen 
(MD09.1 - 3) scoremogelijkheid “1 geen doelstelling” gescoord dient te worden. 
Er dient geen rekening gehouden te worden met het feit of de patiënt al dan niet het gedane voorstel heeft 
aanvaard. 
 
MD09. 01 SYMPTOOM 
 
Definitie 
Bij dit item verwijzen we naar de therapeutische doelstellingen voor de voorgestelde nazorg t.a.v. de psychische 
tekens en symptomen (MD08.1-29) en de problemen in verband met het lichamelijk functioneren (MD08.45-53). 
 
Scoremogelijkheden 
1   Geen doelstelling 

Dit houdt in dat de hulpverleners menen dat in de voorgestelde nazorg een verandering betreffende het 
aangeduide symptoom niet noodzakelijk of aangeraden is, of dat er geen symptomen of problemen als 
hoofdindicatie tot nazorg werden aangeduid. 

 
2   Stabiliseren 

De doelstelling voor de voorgestelde nazorg is het behouden van de aangeduide symptomatologie op 
het huidige niveau. 

 
3   Verminderen 

De doelstelling voor de voorgestelde nazorg dient zich te richten naar een vermindering van de 
aangeduide symptomatologie zonder evenwel de hoop op een volledige verdwijning. 

 
4   Verdwijnen 

De doelstelling van de voorgestelde nazorg dient zich op een volledige verdwijning van de aangeduide 
symptomatologie te richten. 
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MD09. 02 PSYCHOSOCIALE AANPASSING 
 
Definitie 
De mogelijkheid te functioneren in de samenleving en zelfstandig te zijn in het dagelijks leven. Bij dit item 
verwijzen we naar de therapeutische doelstellingen in verband met relatieproblemen (MD08.30-34), problemen 
met betrekking tot het sociaal functioneren (MD08.35-39) en ontwikkelingsproblemen(MD08.40-44). 
 
Scoremogelijkheden 
1. Geen doelstelling 

Dit houdt in dat de hulpverleners menen dat in de voorgestelde nazorg een verandering betreffende de 
psychosociale aanpassing niet noodzakelijk of aangeraden is. 

 
2   Handhaven 

De doelstelling voor de voorgestelde nazorg is een stabiliseren van de psychosociale aanpassing; het 
huidige niveau van psychosociale aanpassing behouden. 

 
3   Verbeteren 

De doelstelling voor de voorgestelde nazorg is het verbeteren van de psychosociale aanpassing. De 
vroegere situatie kan evenwel niet hersteld worden. 

 
 4   Herstel 

De doelstelling voor de voorgestelde nazorg is het herbereiken van een niveau van functioneren dat 
voorheen als voldoende werd bestempeld. 

 
 
 
MD09. 03 OPPUNTSTELLING 
 
Definitie 
Het stellen van een diagnose en/of het instellen van een behandeling en/of het wijzigen van de voordien bepaalde 
diagnose of ingestelde behandeling. 
 
Scoremogelijkheden 
1   Niet van toepassing 

De hulpverleners menen dat er in de nazorg geen reden is voor een (nieuwe) oppuntstelling van een 
diagnose of behandeling.  

 
2   van behandeling 

De hulpverleners menen dat er in de nazorg een behandeling moet ingesteld of gewijzigd worden. 
 
3   van diagnose en behandeling 

De hulpverleners menen dat in de nazorg zowel de diagnose als de behandeling moet ingesteld of 
gewijzigd worden. 

 
4   van diagnose 

De hulpverleners menen dat er in de nazorg een diagnose gesteld of geëvalueerd moet worden. Er dient 
evenwel geen behandeling ingesteld of geëvalueerd te worden. 
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MD10.1-9  VOORGESTELDE NAZORG EN NABEHANDELING 
 
Deze reeks van items wil meten welke nazorg wordt voorgesteld en wie de tussenkomende personen of instanties 
zijn die voor de nazorg worden aangezocht (m.a.w. op welke terrein heeft de patiënt hulp van derden nodig). 
 
De items van nazorg en nabehandeling refereren voornamelijk naar de reeks van items die reeds in 
informatieblok 5 (verstrekte zorgen en toezicht) en informatieblok 6 (evaluatie-activiteiten en behandelingen) 
voor de voorbije behandelings-verblijfsperiode bevraagd werden. 
 
   
MD10.01 Basiszorgen 
 In de nazorg dient men hulp van een derde te voorzien bij basiszorgen i.v.m. hygiëne, continentie, 
 mobiliteit, voeding  ... waar de patiënt alleen niet kan voor instaan  
 (cfr. Informatieblok 5: MT12.1-12). 
 
MD10.02 Toedienen van medicamenteuze behandeling en/of verpleegtechnische zorgen door een derde 
 De patiënt heeft hulp nodig van een derde voor het nemen van medicatie en/of voor verpleegtechnische 
 zorgen. (Cfr. Informatieblok 5: MT12.13-17) 
 
MD10.03 Toezicht 
 Dit item verwijst naar de aanwezigheid van een risicosituatie waardoor toezicht door een derde op de 
 patiënt noodzakelijk is. De risicosituatie kan verband houden met de lichamelijke toestand van de 
 patiënt bijv. nood aan toezicht op vitale parameters als bloeddruk, en temperatuur. De risico-situatie 
 kan ook  verband houden met de psychische toestand van de patiënt bijv. zelfmoordgedachten, 
 verwardheidstoestand, desoriëntatie in tijd en ruimte, ... 
 (Cfr. Informatieblok 5: MT13.1-10) 
 
MD10.04 Evaluatie 
 In de nazorg worden één of meerdere onderzoeken of evaluaties voorgesteld die betrekking kunnen 
 hebben op lichamelijke, neurofysiologische, biologische, logopedische, mentale, psychologische, 
 sociale of juridische aspecten. (Cfr. Informatieblok 6: MT14.1-13) 
 
MD10.05 Somatische behandeling 
 In de nazorg wordt een somatische behandeling voorgesteld. Deze kan bestaan uit somatische 
 medicatie, een heelkundige ingreep, kinesitherapeutische behandeling, ... 
 
MD10.06 Psychotrope behandeling 
 In de nazorg wordt een psychotrope behandeling voorgesteld. Het betreft hier alle behandelingen die 
 op het psychisch beleven inwerken via niet relationele wegen: psychotrope medicatie, shocktherapie, 
 chirurgische behandelingen.  
 (Cfr. Informatieblok 6: MT15.1-9, met uitzondering van de somatische medicatie. 
 
MD10.07 Relationele behandeling 
 In de nazorg wordt een relationele behandeling voorgesteld. Het betreft hier alle behandelingen die op 
 het psychisch beleven inwerken via relationele weg, d.w.z. door de relationele band die de 
 hulpverlener heeft met de patiënt: gespreksbegeleiding, relatie- gezinstherapie, psychotherapie, 
 psychopedagische interventie. Ook de verschillende vormen van ergotherapie, logopedie en ADL-
 training scoren hieronder. 
 (Cfr. Informatieblok 6: MT16.1-14, met uitzondering van Sociaal-maatschappelijke begeleiding) 
 
MD10.08 Sociaal maatschappelijke begeleiding 
 In de nazorg wordt voorgesteld de patiënt te begeleiden bij sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals 
 het gebruik van bank, post, mutualiteit, openbaar vervoer, geldbeheer, boodschappen doen, ....Dit item 
 scoort men ook wanneer in de nazorg deze activiteiten worden aangeleerd. 
 (Cfr. Informatieblok 6: MT16.13) 
 
MD10.09 Andere te specifiëren nazorg 
 
MD10.09A Omschrijving 
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Scoremogelijkheden 
Voor elk van de bovenstaande items dient men één van de onderstaande tussenkomende persoon of de instantie 
te scoren die voor de nazorg dient te worden aangezocht. 
 
 
10   Niet-professionele hulp in directe omgeving (mantelzorg) 
 
21   Privé-raadpleging Huisarts & Specialist niet-psychiatrisch 
 
22   Privé-raadpleging Psychiater van de eigen instelling of van het eigen algemeen ziekenhuis 
 
23  Privé-raadpleging Psychiater niet verbonden aan de instelling 
 
24   Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
 
25   Poliklinische raadpleging eigen instelling of eigen algemeen ziekenhuis 
 Hieronder verstaat men betaalde ambulante raadpleging in de eigen instelling of eigen algemeen 
 ziekenhuis, dit kunnen eventueel ook nazorggroepen zijn.   
 
26   Poliklinische raadpleging andere instelling 
 
30   Professioneel georganiseerde hulp aan huis 
 bijv. thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, psychiatrische zorg aan huis, begeleid zelfstandig 
 wonen indien hulpverleners aan huis komen... 
 
40   Ambulante professionele hulp 
 bijv. verpleging, paramedici: kinesist, logopedist, psycholoog, begeleid zelfstandig wonen als de 
 bewoner voor begeleiding naar professionelen gaat ... 
 
41   OCMW en andere sociale centra 
 Andere sociale centra zijn oa. de polyvalente centra (PVC’s), de Centra voor Maatschappelijk Werk, 
 de Jongeren Informatie- en Adviescentra, de Tele-onthaaldiensten, de  Diensten voor Forensische 
 Welzijnswerk, .... Deze centra/diensten werken uitsluitend vanuit een ambulante setting. Zij zijn in 
 principe bedoeld voor de totale bevolking en niet voor één of andere specifieke bevolkingsgroep. Zij 
 richten zich tot algemene sociale en psychosociale problematieken en zij bieden een niet-
 gespecialiseerde (polyvalente), continue en direct toegankelijke vorm van hulpverlening aan.  
  
50   Semi-residentiële professionele hulp 
 Bijvoorbeeld een doorverwijzing naar daghospitaal.  
 
60   Residentiële professionele hulp 
 Hieronder verstaat men o.a. Beschut Wonen , Psychiatrisch Verzorgingstehuis, psychiatrische 
 instelling, maar ook een gevangenisinstelling. 
 
98   Niet voorgesteld als nazorg 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
Men scoort ‘98 niet voorgesteld als nazorg’ indien het betreffende type van nazorg niet voorgesteld wordt. 
Bij meerdere tussenkomende personen of instanties, scoort men het hoogste cijfer. 
De effectief voorgestelde nazorg en nabehandeling dient gescoord te worden. Dit betekent dat voor de patiënten 
waar geen voorstel tot nazorg werd geformuleerd scoremogelijkheid 98 “niet voorgesteld als nazorg” dient 
gescoord te worden voor de items MD10.01 – MD10.09. 
Er dient geen rekening gehouden te worden met het feit of de patiënt al dan niet het gedane voorstel heeft 
aanvaard. 
 
 
MD11  BESTEMMING 
 
Definitie 
De bestemming geeft het leefmilieu weer waar de patiënt - na zijn medisch ontslag - naar toe gaat.  
 
Scoremogelijkheden 
De antwoordmogelijkheden kunnen ondergebracht worden in 4 grote groepen naargelang men alleen gaat 
wonen, in een gezins- of een gezinsvervangend milieu gaat wonen, in een collectieve woonvorm of voorziening 
zal verblijven of in een therapeutisch milieu zal verblijven.     
 
ALLEEN 
 
10   woont alleen 
 De patiënt woont alleen. 
 
GEZINS- OF GEZINSVERVANGEND MILIEU 
 
 De patiënt woont in een gezins- of een gezinsvervangend milieu 
 
21   Eigen gezin 
 De patiënt woont samen met een vaste partner en/of eigen kinderen. 
 
22   Ouderlijk gezin 
 De minderjarige patiënt woont bij zijn/haar ouder(s). 
 
23   Inwonend of samenwonend  
 De meerderjarige patiënt woont in bij zijn/haar ouders; 
 De patiënt woont in bij zijn/haar meerderjarig kind; 
 De patiënt woont in bij andere familieleden, vrienden of kennissen; 
 De patiënt woont samen met andere personen zonder partnerrelatie 
 
24   Ander gezins- of gezinsvervangend milieu 
 De patiënt woont in een ander of een gezinsvervangend milieu, bijv. in een pleeggezin. 
 
COLLECTIEVE WOONVORM 
 
 De patiënt verblijft in een collectieve woonvorm of voorziening.  
 
31   Voorziening voor bejaarden 
 Te denken valt aan het verblijf van een patiënt in een bejaardentehuis, een rust- en verzorgingstehuis. 
 Het wonen in een serviceflat wordt in dit registratie-instrument niet beschouwd als een collectieve 
 woonvorm. Deze patiënten wonen alleen of in een gezins- of gezinsvervangend milieu.  
  
32   Instelling voor gehandicaptenzorg 
 Te denken valt aan een verblijf van de patiënt in een inrichting, in een observatiecentrum, in een 
 tehuis voor werkende meerderjarige gehandicapten, in een tehuis voor niet-werkende meerderjarige 
 gehandicapten (bezigheidstehuizen, nursingtehuizen), in een kortverblijfcentrum, ... 
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33  Opvangcentrum voor thuislozen 
 Deze centra’s vangen thuisloze personen op een niet-gedwongen wijze op, en begeleiden ze op 
 professionele wijze naar zelfstandigheid.  Te denken valt hier aan patiënten die verblijven in een 
 algemeen opvangcentrum, een crisisopvangcentrum, in beschut wonen voor thuislozen, in een 
 vrouwenopvangcentrum, in een opvangcentrum voor jongeren, ....  
 
34   Gemeenschapsverband  
 Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan een verblijf van de patiënt in een klooster, een commune, ... 
 
35   Instelling afhankelijk van Justitie 
 In deze categorie scoren de patiënten die in een justitiële instelling verblijven, zoals bijv. een 
 gevangenis, een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand, een inrichting voor 
 minderjarigen, ...   
 
36   Andere collectieve woonvorm  
 Te denken valt bijv. aan kinderdag- en nachtverblijven (de KDNV’s), de tehuizen voor moeders die 
 zorgen voor opvang van kinderen bij probleem- of crisissituaties, gezinstehuis (kleine homes die 
 minderjarigen opnemen, opvangtehuizen voor jongeren (doorgangstehuizen), ... 
 
THERAPEUTISCHE MILIEU 
 
 Een therapeutisch milieu verwijst naar door de overheid erkende therapeutische milieus. 
 
41   Psychiatrisch ziekenhuis 
 
42   PAAZ 
 
43   Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
 
44   Beschut Wonen 
 
45   Gezinsverpleging 
 
46   Alternatieve psychiatrische opvang  
 Hier wordt het verblijf bedoeld in een autonome therapeutische gemeenschap, zoals bijv. De centra 
 voor Psychosociale Revalidatie (ressorterend onder het RIZIV), of voorzieningen voor verslaafdenzorg 
 (betoelaagd door de Gemeenschap) 
 
47   Algemeen ziekenhuis 
 
48   Ander therapeutisch milieu 
 
ANDERE 
 
96   Ander niet-gespecifieerd milieu 
 
98   Geen vaste verblijfplaats 
 Deze code wordt gescoord wanneer de patiënt bij zijn ontslag geen verblijfplaats kan aangeven die als  
 “ hoofdzakelijk “ kan worden aangeduid, bijv. zwervers, .... 
 
99   Onbekend 
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Opmerkingen en aandachtspunten  
 
Bij een patiënt in dagbehandeling (bijv. A1 of T1) wordt de bestemming ingevuld volgens de plaats waar hij/zij 
gaat verblijven, d.w.z. gaat slapen. Dezelfde redenering geldt ook voor de patiënt in nachtbehandeling (bijv. A2 
of T2). Zijn/haar bestemming wordt ingevuld volgens de plaats waar hij/zij gaat verblijven, d.w.z. gaat slapen 
(bijv. het psychiatrisch ziekenhuis als de patiënt ‘s nachts in een ander psychiatrisch ziekenhuis gaat slapen). 
 
Bijzondere gevallen: 
Een bejaarde die ‘alleen’ in een serviceflat of een woningcomplex met dienstverlening gaat wonen, scoort ‘10  
woont alleen’. Een bejaarde die met zijn/haar partner in een serviceflat of een woningcomplex met 
dienstverlening gaat wonen, scoort ‘21  Eigen gezin’. 
Een kind geplaatst in een pleeggezin, scoort ‘24  ander gezinsmilieu of gezinsvervangend milieu’. Een kind 
geplaatst in een gezinstehuis of home scoort  ‘36  in een andere collectieve woonvorm’. 
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C. STEEKPROEFGEGEVENS  
 
 
Doelstelling van de steekproef  is de diversiteit van de patiënten en de variabiliteit van de zorg te meten en in kaart te 
brengen, zoals die in één week op de leefeenheden beoordeeld en toegepast wordt. 
   
Twee keer per jaar vraagt het systeem om gedurende zeven opeenvolgende dagen het functioneren en de 
zorgactiviteiten te registreren van de patiënten die op dat moment in de leefeenheid verblijven. Deze gegevens 
hebben betrekking op de informatie die tijdens maximaal 2 registratieweken per kalenderjaar verzameld wordt.  
Elk jaar bepaalt het hoofd van de Bestuursdirectie Gezondheidszorgbeleid van de Organisatie 
Gezondheidsvoorzieningen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu welke maximaal 2 weken van telkens 7 aaneensluitende kalenderdagen als 
registratieweken zullen fungeren. Deze ambtenaar kiest deze 7 aaneensluitende kalenderdagen uit de tweede helft 
van de respectievelijke maanden april, mei, oktober en november waarbij de eerste dag van deze 7 dagen een 
donderdag is.  
 
De steekproefregistratie is volledig geïntegreerd in het globale registratiesysteem.  De steekproefgegevens worden 
automatisch door de exportfunctie van het MPG-programma mee opgenomen in de verzending van de continue 
gegevens per semester.   
 
Bij de steekproefgegevens worden volgende fiches gehanteerd: 
 
PI Patient Identification 
PF Patient Functioning 
PA Patient Activities 
PT Team 
 
 
Informatieblok 11 omvat de patiëntengegevens van de steekproef. Ze bestaat uit de PI, PF en PA-fiche. 
De PI-fiche bevat een anonieme patiëntidentificatie. De PF-fiche bevat gegevens over het functioneren van de 
patiënt. Het functioneren heeft zowel betrekking op het basisfunctioneren, het maatschappelijk functioneren, het 
gedragsbeheer en het relationeel functioneren. De PA-fiche bevat de zorgactiviteiten. 
Informatieblok 12 omvat de professionele samenstelling van het behandelingsteam dat die week effectief in die 
leefeenheid ingezet is. Deze gegevens zijn vervat in de PT-fiche. 
  
Deze bijkomende steekproefgegevens zijn complementair aan de continue gegevens in die zin dat ze aanvullende 
gegevens verschaffen over het functioneren van de patiënt en de kenmerkende zorgactiviteiten, en nieuwe informatie 
geven over de effectieve personeelsinzet op de leefeenheid. 
 
De inhoud van de items over het functioneren van de patiënt (PF) hoeft niet letterlijk in het dossier terug te vinden 
zijn.  Dat is wél het geval voor de zorgactiviteiten (PA).  De informatie die men noteert in het patiëntendossier moet 
in die mate aanwezig zijn dat men aan de hand van deze  gegevens op elk moment kan registreren voor MPG, dat 
men m.a.w. een reconstructie kan maken. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Aangezien in Beschut Wonen de zorg per definitie discontinu is, lijkt strikte registratie tijdens 7 opeenvolgende 
dagen organisatorisch niet haalbaar.  Men kan enkel waarnemen als men aanwezig is.  Voor wat het ‘functioneren 
van de bewoner’ betreft zal men hier dus moeten inschatten op basis van de aanwezige begeleidingsinformatie.  De 
‘zorgactiviteiten’ leveren in principe geen probleem op aangezien men meestal zicht heeft op wat men zélf 
observeert en/of begeleidt. 
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2) De regel is dat men scoort, zodra er een verpleegdagprijs of een percentage daarvan gefactureerd wordt in een 
psychiatrische kenletter.  Men scoort zowel patiënten in voltijdse hospitalisatie (A, T, K) als in partiële hospitalisatie 
(a1, t1 en k1).  Ambulante raadplegingen en nazorg bij ontslagen patiënten worden niet gescoord.  Prestaties waarbij 
een forfait wordt aangerekend,  worden niet gescoord aangezien een forfait geen percentage van een verpleegdagprijs 
is.  
Patiënten die op de eerste dag van de steekproefweek definitief ontslagen worden, moeten ook gescoord worden.  
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INFORMATIEBLOK 11: STEEKPROEFGEGEVENS PATIENT 
 
 
C.1.1. ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE PATIENT 
 
 
PI01  ID-NUMMER PATIENT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfanumerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al of 
niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet verandert 
over de opnames heen.  
Indien de patiënt verschillende keren (medisch) in de psychiatrische instelling opgenomen wordt, gebruikt men 
steeds hetzelfde anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. 
 
2) Dit uniek nummer van de patiënt wordt in de exportgegevens vervangen door een uniek nummer van elke 
medische behandeling.   
 
 
PI02  DATUM REGISTRATIEDAG 
 
Definitie 
De dag waarop de steekproefgegevens geregistreerd worden. Zowel voor het functioneren van de patiënt als voor de 
zorgactiviteiten is dit in de regel de laatste dag van de registratieweek. Indien de patiënt voor het einde van de 
registratieweek van de leefeenheid ontslagen wordt, is de laatste dag van zijn verblijf op de leefeenheid de registra-
tiedag. 
 
Scoremogelijkheden 
De datum van de registratiedag: dd/mm/jjjj  
 
 
PI03  KENLETTER OF INSTELLINGSCODE VAN DE BEHANDELDIENST 
 
Definitie 
Met een dienst bedoelen we de entiteiten zoals ze door de ziekenhuiswet van 18 april 1986 en de hieruit volgende 
besluiten omschreven zijn aan de hand van kenletters (A, T, K...).  
De kenletter van de behandeldienst heeft betrekking op het administratieve statuut waaronder de patiënt behandeld 
wordt op de registratiedag (PI02), uitgedrukt in een kenletter. De kenletter van de behandeldienst kan verschillen van 
de kenletter van het bed of de plaats als structuurgegeven. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP. 
Voor de MPG-registratie in Beschut Wonen en PVT wordt een instellingscode toegekend, i.p.v. een kenletter zoals 
in de PAAZ en PZ.  PVT krijgt de instellingscode Q toegekend en Beschut Wonen de instellingscode R. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het gaat om de toestand op de registratiedag. 
 
2) Patiënten die in A gefactureerd worden, maar op somatische diensten van het algemeen ziekenhuis 
gehospitaliseerd zijn worden gescoord. Patiënten die in D gefactureerd worden, maar op de A-dienst gehospitaliseerd 
zijn, tellen niet mee. 
 
 
PI04  ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID 
 
Definitie 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde team 
van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Niet zelden worden binnen een 
leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van 1 tot 998. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het nummer van de leefeenheid is gekoppeld aan het behandelings/begeleidingsteam en niet aan een gebouw of 
verdieping. Dit impliceert dat het nummer van de leefeenheid identiek blijft bij een verhuis van leefeenheden in het 
gebouw van de psychiatrische instelling. 
De hier geregistreerde nummers van leefeenheden dienen identiek te zijn aan de nummers van de leefeenheden, zoals 
ze weergegeven worden in de structuurgegevens.  
 
2) Dezelfde leefeenheiddefiniëring als bij de continue gegevens wordt gehanteerd. M.a.w. die leefeenheid met de 
beslissingsbevoegdheid over de behandeling van de patiënt  wordt als leefeenheid gescoord.  Bv. een patiënt verblijft 
in leefeenheid 1. Gedurende 3 van de 5 dagen verblijft hij overdag op leefeenheid 2 zonder administratieve 
beweging.  Leefeenheid 1 scoort de patiënt en slechts 1 MPG-bundel wordt ingevuld. 
 
3) Bij de steekproef is het niet relevant wanneer iemand van kenletter verandert. Enkel een verandering op niveau 
van leefeenheden wordt in rekening gebracht. 
Bv. Een patiënt verandert van kenletter van A naar a1 en verandert ook van leefeenheid. Men scoort hier tweemaal.  
Men dient te registreren voor de eerste leefeenheid op de dag van de mutatie (MPG-bundel 1), en voor de tweede 
leefeenheid op de laatste dag van de registratieweek (MPG-bundel 2). 
 
 
PI05 & PI06  NUMMER BEHANDELINGSGROEP 
 
Definitie 
Het identificatienummer van een herkenbare subgroep waartoe de patiënt behoort. Deze subgroep van patiënten kan 
gevormd worden als subgroep binnen een leefeenheid of kan samengesteld zijn uit patiënten van verschillende 
leefeenheden. Deze groep kan bv. samengesteld zijn op basis van patiënten met eenzelfde diagnose of eenzelfde 
niveau van functioneren. 
De instelling deelt deze groepen in zoals ze zelf verkiest. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 2 cijfers 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Indien een instelling geen behandelingsgroepen hanteert, wordt voor alle patiënten hetzelfde getal ingevuld. 
 
2) Elke patiënt kan maximaal tot 2 behandelingsgroepen behoren. 
 
 
PI07-PI13  AANWEZIGHEID VAN DE PATIENT TIJDENS DE REGISTRATIEWEEK  
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt tijdens de registratiedag effectief op de leefeenheid in de psychiatrische instelling verblijft 
of onder rechtstreeks toezicht staat van een lid van het behandelingsteam van de leefeenheid waarvoor deze gegevens 
geregistreerd worden. 
De aanwezigheid omvat 
- het aanwezig zijn van de patiënt op de leefeenheid of binnen de psychiatrische instelling maar onder de 
verantwoordelijkheid van de leefeenheid 
- het toezicht houden op de patiënt tijdens uitstappen, reizen of aankopen buiten de psychiatrische instelling. 
De aanwezigheid van de patiënt op de leefeenheid wordt elke dag van de registratieweek geregistreerd. 
 
Scoremogelijkheden 
Dit item wordt voor elke dag van de registratieweek gescoord. Bij de verschillende scoremogelijkheden worden 
telkens voorbeelden gegeven. Deze zijn niet exhaustief. 
 
0. volledig AFWEZIG op de registratiedag  
 Voorbeelden : 
- de patiënt is op proefontslag of verlengd weekend  
-  de patiënt is tijdens de steekproefweek met intermediair ontslag 
 
1. alleen tijdens DE NACHT (en de avond) aanwezig 
 Voorbeelden : 
-  de patiënt komt rond 20 uur terug uit weekend 
-  de patiënt is in nachthospitalisatie en is slechts na 17 uur aanwezig in de instelling 
-  vanuit BeWo gaat de bewoner overdag naar een therapeutisch of bezigheidscentrum, een arbeidsplaats of school 
 
2. alleen tijdens een DEEL VAN DE DAG aanwezig zonder overnachting 
 Voorbeelden : 
- de patiënt is na 14 uur op weekend-verlof vertrokken, of het medisch verblijf werd op dat ogenblik beëindigd 
 
3. de VOLLEDIGE DAG aanwezig behalve de avond en de nacht 
 Voorbeelden : 
- in het kader van daghospitalitsatie is de patiënt alleen tijdens de normale werkuren en middagpauze aanwezig   
 
4. aanwezig tijdens (een deel van) DE DAG + DE NACHT 
 Voorbeelden : 
- de patiënt is in volledige hospitalisatie en verblijft dag en nacht in de instelling  
- de bewoner is voormiddag in BeWo actief, gaat namiddag naar een bezigheidscentrum buiten BeWo en komt tegen 
de avond terug voor overnachting 
- de patiënt komt tijdens de namiddag vervroegd terug uit weekend-verlof  
- de patiënt volgt 3 halve dagen per week een programma op een andere leefeenheid (leefeenheid 2) dan deze waar 
hij opgenomen is en waar zijn behandelingsplan loopt (leefeenheid 1).  Score 4 voor leefeenheid 1 
 - de patiënt volgt overdag een programma op een andere leefeenheid (leefeenheid 2) dan deze waar hij ‘s nachts 
verblijft (leefeenheid 1).  Score 4 voor leefeenheid 1 
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Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De noties ‘effectief aanwezig’ en ‘rechtstreeks toezicht’, vermeld in de definitie, blijken op het eerste zicht niet 
haalbaar voor Beschut Wonen : bewoners zijn vaak niet effectief aanwezig (bv. beschutte werkplaats) en rechtstreeks 
toezicht van uur tot uur is onmogelijk, daar dit ook niet de doelstelling is van Beschut Wonen. Dit hoeft echter het 
scoren niet in de weg te staan : doel van dit item is immers om deeltijdse verblijven in beeld te brengen (bv. 
proefontslag of weekendverlof, nacht- of daghospitalisatie). 
 
2) Indien de patiënt een deel van de dag buiten de eigen instelling doorbrengt, bv. buitenshuis naar school gaat of 
vanuit Beschut Wonen dagactiviteiten volgt in een dagcentrum of arbeidsplaats, wordt enkel die tijd aangeduid die 
de patiënt effectief in de eigen instelling verbleef onder verantwoordelijkheid van een lid van het behandelingsteam 
of onder rechtstreeks toezicht ervan stond. 
 In de meeste Initiatieven Beschut Wonen zal men score ‘4 aanwezig tijdens (een deel van) de dag + de nacht’ 
kunnen toekennen.  In het geval een bewoner bv. tijdelijk opgenomen wordt in een psychiatrische 
verzorgingsinstelling scoort men ‘0 : volledig afwezig op de registratiedag’.  In het geval een bewoner bv. in 
(partiële) daghospitalisatie is, scoort men ‘2 : alleen een deel van de dag aanwezig zonder overnachting’ of  ‘3 : de 
volledige dag aanwezig behalve de avond en de nacht.’ 
 
3) Bij twijfel tussen verschillende antwoordmogelijkheden, kies die antwoordmogelijkheid die het dichtst de reële 
aanwezigheidsduur van de patiënt benadert. 
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C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT 
 
In deze steekproefregistratie wordt de diversiteit van de patiënten via verscheidene metingen van het functioneren 
van de patiënt in beeld gebracht. Om deze gegevens per patiënt te kunnen koppelen met de opname- en 
ontslaggegevens, worden ook enkele anonieme patiëntidentificaties opgenomen.  
 
Het functioneren van de patiënt wordt via 4 invalshoeken in beeld gebracht:   
 7 items die de BASISFUNCTIES van de patiënt in beeld brengen: zelfzorg en oriëntatie;  
 4 items die het MAATSCHAPPELIJK FUNCTIONEREN in beeld brengen: hoe functioneert de patiënt in zijn 
ruimere omgeving;  
 8 items die het GEDRAGSBEHEER van de patiënt in beeld brengen: hoe functioneert de patiënt in 
 interacties met zijn directe omgeving; 
 4 items die het RELATIONEEL FUNCTIONEREN van de patiënt  in beeld brengen: wat is de kwaliteit van de 
relaties tussen de patiënt en  zijn onmiddellijke omgeving zoals ouders, broers en zussen, vrienden en medebewo-
ners. 
 
Klemtoon komt dus te liggen op het niveau van functioneren dat bij de patiënt kan vastgesteld worden : de mate 
waarin de patiënt zelfstandig functioneert, gaande van helemaal zelfstandig tot volledig afhankelijk. 
 
Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te scoren, 
naarmate de graad van mentale handicap toeneemt.  In functie van het niveau van de handicap, kan men bepalen wat 
de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt. 
 
Voorbeelden hiervan zijn : 
 PF06-PF07 : Oriëntatie in tijd en persoon 
 PF11 :  Administratieve zelfstandigheid 
 PF12 :  Mate van initiatief 
 PF16 : Terugkoppeling zelfpresentatie 
 PF18 : Belangen van anderen in de maatschappij 
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Schema van de steekproefgegevens m.b.t. de diversiteit van de patiënten 
 

Inhoud Observatie-
periode 
 

Items 

Basisfunctioneren 1 dag Voeding 
 1 dag Wassen 
 1 dag Mobiliteit 
 1 dag Transfer toilet 
 2 weken Incontinentie 
 2 weken Oriëntatie in personen 
 2 weken Oriëntatie in tijd 
Maatschappelijk 
functioneren 

1 maand Openbaar vervoer 

 1 maand Boodschappen 
 1 maand Geldbeheer 
 1 maand Administratieve zelfstandigheid 
Gedragsbeheer 2 weken Mate van initiatief 
 2 weken Vrije tijd 
 2 weken Sociaal aanvaardbaar gedrag 
 2 weken Communicatie naar anderen 
 2 weken Terugkoppeling op zelfpresentatie 
 2 weken Bijdrage aan de sfeer 
 2 weken Belangen van anderen 
 2 weken Daadwerkelijke band met vrienden 
Relationeel  
functioneren 

2 weken Relationeel functioneren vrienden 

 2 weken Relationeel functioneren medebewoners 
 2 weken Relationeel functioneren broers/zussen 
 2 weken Relationeel functioneren ouderfiguren 
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De volgende principes liggen aan de basis van alle items met betrekking tot het functioneren van de patiënt: 
 
De scores zijn gebaseerd op observaties uitgevoerd binnen de eigen  leefeenheid tijdens de observatieperiode. 
De items worden geregistreerd op de registratiedag. Voor de beoordeling van de items moet men echter bij sommige 
items uitgaan van een langere observatieperiode. Bv.: het item administratieve zelfstandigheid: niet iedere dag moet 
men naar de bank, mutualiteit of gemeentehuis. Om globaal te kunnen inschatten hoe een patiënt functioneert op dit 
domein, volstaat bijgevolg 1 observatiedag niet. Daarom wordt een observatieperiode bepaald, m.a.w. de periode die 
men voor ogen moet houden om de inhoud van het item te kunnen beoordelen. 
Aangezien een hulpverlener geen alziend oog heeft kan niet ALLE gedrag rechtstreeks geobserveerd worden. 
Daarom zal het voor een aantal items noodgedwongen gaan om concrete informatie die gedurende de observatiedag 
werd verzameld en die aantoont dat het aangeduide niveau van functioneren van toepassing is.  Dit zal zeker het 
geval zijn bij pas opgenomen patiënten.  
 
De inhoud van de items heeft betrekking op het niveau van functioneren  zoals de patiënt het op de registratiedag 
uitgevoerd heeft. Deze steekproefregistratie meet dus niet wat de patiënt kan of zou kunnen uitvoeren. De 
steekproefregistratie omvat dus de volgende informatie: ‘Doet ie het of doet ie het niet?’ of ‘In welke mate doet hij 
het ?’  
Ook bij de afgeleide informatie gaat het om gedrag dat de patiënt reëel stelt, en niet om wat hij zou kunnen. Bij 
recent opgenomen patiënten kan dit soms leiden tot de score ‘onvoldoende gegevens’. 
 
Wanneer er tijdens de observatieperiode verschillende niveaus van functioneren geobserveerd werden, wordt het 
niveau gescoord dat het meest van toepassing was met uitzondering van de 4 items die het relationeel functioneren in 
beeld brengen. Hier wordt de slechtste kwaliteit geregistreerd (=hoogste cijfer). Het functioneren van de patiënt 
wordt telkens via een gradatie weergegeven en in codevorm genoteerd, veelal gaande van 0 tot 4 of 5. 
 
Is er een discrepantie tussen de afgeleide en de eigen informatie dan primeert de informatie van de hulpverlener.  
   
Patiënten die tijdens de steekproefweek met intermediair ontslag zijn vormen voor wat het functioneren van de 
patiënt betreft geen probleem : de patiënt is meestal wel gekend.  Men scoort dan aan de hand van de gegevens die 
men heeft vooraleer de betrokkene met intermediair ontslag ging, rekening houdend met de observatieperiode. 
 
Bij korte opnames kan men uiteraard maar evalueren over de periode dat de patiënt op de afdeling verbleef OF op 
basis van afgeleide informatie over het zelfstandig functioneren van de patiënt, die men tijdens zijn verbljf verkregen 
heeft, en die niet door eigen beperkte observaties wordt tegengesproken. 
 
De voorbeelden bij de verwoording van de items in de handleiding, zijn enkel indicatief en geenszins als criterium te 
interpreteren.
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C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT:  HET BASISFUNCTIONEREN 
 
Deze reeks items behelst gedragsaspecten met betrekking tot de A.D.L.- activiteiten  en oriëntatie van de patiënt 
zoals deze zich laten observeren tijdens de observatieperiode. 
De inhoud van de items heeft betrekking op het niveau van A.D.L.-activiteiten en oriëntatie zoals de patiënt ze 
tijdens de observatieperiode uitgevoerd heeft, en dus niet wat de patiënt kan of zou kunnen uitvoeren. 
De registratie omvat dus: ‘In welke mate doet ie het zelfstandig?’ 
 
Wanneer er tijdens de observatieperiode verschillende niveaus van zelfzorg geobserveerd worden, wordt enkel dat 
niveau van zelfstandigheid aangeduid dat het meest van toepassing is.  
 
Voor de items incontinentie, oriëntatie in personen en tijd wordt het gedrag tijdens de periode van de laatste 14 
dagen beoordeeld. Voor de 4 andere items bestrijkt de observatieperiode 1 dag, namelijk de registratiedag. In de 
regel is de registratiedag de laatste dag van de registratieweek. Indien de patiënt voor het einde van de 
registratieweek van de leefeenheid ontslagen wordt, is de laatste dag dat hij op de leefeenheid verblijft de registratie-
dag.  
Indien de patiënt slechts het laatste gedeelte van de registratieweek op de leefeenheid behandeld werd, is de laatste 
dag van de registratieweek de registratiedag voor het scoren van dit basisfunctioneren.  
 
De scores zijn gebaseerd op observaties uitgevoerd binnen de eigen leefeenheid of behandelingsgroep tijdens de 
registratiedag.  
 
Aangezien een hulpverlener geen alziend oog heeft kan niet ALLE gedrag rechtstreeks geobserveerd worden. 
Daarom kan het in sommige gevallen (bv.. Beschut Wonen) eveneens gaan om concrete informatie die gedurende de 
observatiedag werd verzameld en die aantoont dat het aangeduide niveau van toepassing is.   
Voorbeeld - bij een pas-opgenomen patiënt meldt de familie dat de patiënt goed beseft waar hij is en welke dag we 
zijn en deze informatie wordt door eigen beperkte observaties niet tegengesproken. 
Ook bij deze afgeleide informatie blijft het belangrijk te stellen dat het gaat om de mate waarin de patiënt zelfstandig 
functioneert, en niet om het zelfstandigheidsniveau dat hij zou kunnen bereiken.  
 
De reeks van ADL-items heeft als basis een gradatie in 5 ordinale klassen (met uitzondering van het item incontinen-
tie waar 4 klassen voorzien werden).  
De volgende gradaties van zelfstandigheid worden onderscheiden:  
 1. zelfstandig 
 2. zelfstandig mits...   (o.a. materiële hulpmiddelen, voorbereidende hulp, toezicht) 
 3. gedeeltelijke hulp 
 4. afhankelijk maar de patiënt werkt mee 
 5. volledig afhankelijk: de A.D.L.-functie dient volledig overgenomen of de patiënt verzet zich. 
De 2 items met betrekking tot oriëntatie worden eveneens in een gradatie van 5 ordinale klassen gescoord. 
 
Voorbeelden bij de items zijn enkel indicatief en geenszins als criterium te interpreteren. 
 
Het extra werk bij het 'verzet ' van een patiënt wanneer deze niet volledig afhankelijk is, creëert een emotionele 
beleving bij de hulpverlener. Dit zegt iets over de wijze van hulpverlenen. De onderstaande A.D.L.-activiteiten 
willen echter uitsluitend de zelfzorg van de patiënt inschatten. Het zich verzetten van een patiënt wordt dus alleen in 
rekening gebracht wanneer het aanleiding geeft tot een toestand van 'volledige afhankelijkheid'. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -11 

PF01  VOEDING 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot eten en drinken per os, zelfstandig uitvoert. 
Deze activiteit omvat: 
 - het smeren van de boterhammen 
 - het verdelen van spijzen in kleine stukjes 
 - het naar de mond brengen van de spijzen 
 - het kauwen en slikken 
 - de tafelmanieren volgens de gewoonten van het huis 
Observatieperiode: 1 dag 
 
Scoremogelijkheden 
1. zelfstandig 
 
 De patiënt eet/drinkt zonder hulp met mes en vork.  
 
2. mits voorbereidende hulp of aanmoediging 
Voorbeelden : 
 - met een aangepast bestek of drinkbeker 
 - wanneer vlees/groenten voorgesneden zijn 
 - wanneer de boterhammen gesmeerd zijn 
 - wanneer hij aangemoedigd wordt om te (komen) eten/ om op een gepaste wijze te eten 
 
3. met hulp voor 1 of meer aspecten maar niet constant 
Voorbeelden : 
 De patiënt moet bij 1 of verschillende aspecten van de voeding geholpen worden: er is géén constante 
 aanwezigheid van de hulpverlener vereist. Voorbeelden : 
 - de patiënt gebruikt lepel of vork maar morst 
 - de patiënt eet zelfstandig maar drinkt niet zelfstandig 
 - de patiënt moet bij herhaling aangemoedigd worden 
 - de patiënt braakt 
- de patiënt verlaat veelvuldig de tafel 
 
4. afhankelijk maar de patiënt werkt mee 
 
 Voor bijna elk aspect is hulp vereist. De aanwezigheid van een hulpverlener is gedurende de volledige maaltijd 
vereist.  
 
5. volledig afhankelijk 
  
 De patiënt voedt zichzelf niet of verzet zich tegen de inspanningen van anderen om dit te doen. Bv. 
Voorbeelden : 
 - sondevoeding 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -12 

PF02  WASSEN 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot zijn hygiënische verzorging zelfstandig uit-
voert. Dit kan zijn aan lavabo, in douche, bad of bed.  
Deze activiteit omvat:  
 - het wassen, spoelen en afdrogen van lichaamsdelen  
 - het reinigen van de mond, tanden, oren en neus 
 - het verzorgen van baard, haren, nagels, navel of tepel 
Observatieperiode: 1 dag 
 
Scoremogelijkheden 
1. zelfstandig op eigen initiatief 
 
2. mits voorbereidende hulp of aanmoediging 
Voorbeelden : 
 - de patiënt wast zich onder en boven de gordel mits aanmoedigingen 
 - de patiënt wast zich mits hij aan de lavabo geplaatst wordt of hem een washandje en zeep aangereikt worden 
 
3. boven de gordel zelfstandig, onder de gordel is hulp vereist 
 
4. moet onder én boven de gordel gewassen worden maar de patiënt werkt mee 
 
 De patiënt is afhankelijk maar werkt mee. Hij voert enkele handelingen nog zelfstandig uit.    
Voorbeeld : 
 - de patiënt wast enkel gelaat en handen 
 
5. volledig afhankelijk  
 
 De patiënt wast zichzelf niet of verzet zich tegen inspanningen van anderen om dit te doen. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -13 

PF03  MOBILITEIT 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot 'zich verplaatsen over afstanden' zelfstandig 
uitvoert.  
Observatieperiode: 1 dag 
 
Scoremogelijkheden 
1. zelfstandig over lange afstanden 
 
 De patiënt verplaatst zich zelfstandig over een lange afstand, zowel binnen als buiten de instelling. 
 
2. zelfstandig over lange afstanden met materiële hulpmiddelen 
 
 De patiënt verplaatst zich mits materiële hulp die hij zelfstandig gebruikt over een lange afstand, zowel binnen als 
buiten de instelling. 
 Voorbeeld : 
 - de patiënt beweegt zich voort met een rolstoel of looprek dat hij zelfstandig bedient 
 
3. tot korte afstanden beperkt 
 
 De patiënt verplaatst zich slechts over korte afstanden, bv. doorheen de leefruimte of het gebouw.  
 
4. afhankelijk van anderen 
 
 De patiënt zit meestal in een stoel of zetel, verplaatst zich vanuit het bed naar de stoel en omgekeerd. Overige ver-
plaatsingen doet hij mits hulp van anderen. 
 Voorbeelden : 
 - de patiënt verplaatst zich slechts doorheen de gang aan de arm van een derde  
 - de patiënt met infuus verplaatst zich mits hulp bij transport van serumstandaard 
 
5. volledig afhankelijk 
 
 De patiënt is zetelgebonden of bedlegerig en is voor zijn verplaatsing volledig afhankelijk van anderen. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Wanneer de patiënt om redenen van organisatie van een leefeenheid of omwille van een specifieke teammaatregel, 
het gebouw van de leefeenheid, dienst of de instelling niet mag verlaten, wordt zijn mobiliteit ingeschat alsof hij de 
toelating zou krijgen zich te verplaatsen.  
Bij twijfel of onmogelijkheid dit item te beoordelen wordt minimum score 3 aangeduid. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -14 

PF04  TRANSFER TOILET 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt het geheel van activiteiten met betrekking tot het opstaan van en gaan zitten op het toilet 
zelfstandig uitvoert.  
Observatieperiode: 1 dag 
 
Scoremogelijkheden 
1. zelfstandig 
  
 De patiënt neemt zelfstandig plaats op en staat zelfstandig op van het toilet.  
 
2. zelfstandig mits materiële hulpmiddelen 
 
 Voorbeeld : 
 - op en af het toilet mits handgrepen aan de muur waardoor de patiënt zich zelfstandig op en af het toilet beweegt 
 
3. mits toezicht of aanmoediging  
 
4. afhankelijk van de hulp van anderen 
 
 De patiënt neemt slechts plaats op het toilet of staat op mits daadwerkelijke hulp van een ander persoon. 
 Voorbeeld : 
 - mits ondersteuning door een teamlid of een andere patiënt 
 
5. volledig afhankelijk 
   
 De patiënt neemt geen plaats op of staat niet op van het toilet of verzet zich tegen pogingen van anderen dit te doen. 
 Voorbeeld : 
 -  patiënt is bedlegerig 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -15 

PF05  INCONTINENTIE 
  
Definitie 
De mate waarin de patiënt de uitscheiding van urine of faeces controleert. 
De observatieperiode beslaat de laatste 2 weken waarvan de  registratiedag de laatste dag vormt. 
 
Scoremogelijkheden 
1. continent voor urine en faeces, dag en nacht 
 
2. af en toe een ongelukje (1 maal per week) of dient herinnerd te worden aan het toiletbezoek 
 
3. incontinent 's nacht voor urine of faeces, meer dan eens per week 
 
4. volledig incontinent voor urine of faeces, dag en nacht 
  
 De patiënt heeft geen controle over blaas- of darminhoud. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -16 

PF06  ORIENTATIE IN PERSONEN 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt personen herkent en verbindt met hun naam. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te scoren, 
naarmate de graad van mentale handicap toeneemt. In functie van het niveau van de handicap, kan men bepalen wat 
de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt. 
 
Scoremogelijkheden 
1. herkent vertrouwde en minder vertrouwde personen en benoemt ze met naam 
 
2. herkent enkel familieleden of vertrouwde personen en benoemt ze met naam 
 
3. vertoont een herkenningsreactie bij vertrouwde personen doch vindt de naam niet 
  
4. verwisselt meestal namen en gezichten 
 
5. herkent niemand 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Een toevallige naamsverwisseling of -vergissing wijst niet op een gebrek aan oriëntatie in persoon wanneer blijkt dat 
de patiënt de juiste persoon herkent. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -17 

PF07  ORIENTATIE IN TIJD 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt een juist inzicht heeft in de tijd.  
Dit omvat:  
 - het juist aanduiden van de tijd wanneer er om gevraagd wordt 
 - het hanteren van het tijdsbegrip op een gepaste wijze (uur, dag, week, maand, jaar). 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te scoren, 
naarmate de graad van mentale handicap toeneemt.  In functie van het niveau van de handicap, kan men bepalen wat 
de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt. 
 
Scoremogelijkheden 
1. goede oriëntatie 
 
 De patiënt heeft geen problemen om het juiste tijdstip aan te duiden en heeft geen enkele behoefte om 
 aanwijzingen daartoe te krijgen. Afwijkingen van minder dan één uur worden als correct aanzien.  
 
2. goede oriëntatie mits aanwijzingen 
 
 De patiënt heeft moeilijkheden om zich te oriënteren in de tijd. Mits aanwijzingen kan hij zich echter goed 
oriënteren. 
 
3. onjuist gebruik van tijd-begrippen 
 
 De patiënt kent de begrippen van tijd (morgen, voor- en namiddag, middag, avond, dag, week, maand, jaar) maar ge-
bruikt ze niet of foutief ondanks hulp (meer dan eens per week). 
 
4. leeft meestal in het verleden 
   
 Voorbeeld :  
 - spreekt over overledenen alsof ze nog leven 
 
5. heeft geen besef van tijd of het tijdsbesef is niet meer na te gaan wegens gevorderde toestand
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -18 

C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: MAATSCHAPPELIJK         
 FUNCTIONEREN 
 
In deze reeks items wordt een gradatie weergegeven waarin de patiënt zelfstandig gebruik maakt van 
maatschappelijke voorzieningen. 
 
Gezien de inhoud van deze items bestrijkt de observatieperiode het gedrag van de laatste maand waarvan de 
registratiedag de laatste dag vormt. 
  
Het gaat hier om reëel geobserveerde gedragingen. In uitzonderlijke gevallen kan het eveneens gaan om concrete 
informatie die gedurende de laatste maand verzameld werd en die aantoont dat de aangeduide gedraging van 
toepassing is.  
Voorbeeld : De familie van de patiënt meldt na het weekeinde dat de patiënt zelfstandig boodschappen gedaan heeft 
in de buurtwinkel en dit wordt niet tegengesproken door de beperkte observaties van het team. 
 
De voorbeelden zijn enkel indicatief en geenszins als criterium te interpreteren. 
 
Er zijn telkens 4 of 5 keuzemogelijkheden voorzien die een gradatie weergeven waarop de patiënt gesitueerd wordt. 
 
Bij elk item kan een ‘9’-score aangeduid worden wanneer  er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn op het 
moment van de registratie. Dit zal wel gevolgen hebben op het totaal aantal onbekende velden. 
 
Wanneer er tijdens de observatieperiode van de laatste maand verschillende niveaus van maatschappelijk functi-
oneren geobserveerd werden, wordt het globale niveau gescoord dat het meest van toepassing was. 
Is er een discrepantie tussen de afgeleide en de eigen informatie dan primeert de informatie van de hulpverlener. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -19 

PF08  OPENBAAR VERVOER 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zelfstandig gebruik maakt van een gemotoriseerd vervoermiddel. Deze activiteit omvat:  
 - het plannen van het traject 
 - het aanschaffen van de vervoersbewijzen indien nodig 
 - het zoeken van en instappen in het juiste voertuig 
 - het beëindigen van de reis op de geplande plaats 
Observatieperiode: 1 maand 
 
Scoremogelijkheden  
1. zelfstandig 
  
 De patiënt gebruikt indien nodig de trein/tram/bus zelfstandig voor niet gekende trajecten of bestuurt 
 zelfstandig een eigen motorvoertuig. 
  
2. zelfstandig voor gekende trajecten 
 
 De patiënt gebruikt indien nodig de trein/tram/bus of een eigen motorvoertuig zelfstandig, doch enkel voor gekende 
trajecten. 
 
3. mits begeleiding voor of na de rit  
 
 De patiënt gebruikt indien nodig de trein/tram/bus mits begeleiding voor of na de reis. 
 Voorbeelden : 
 - begeleiding bij de instap/uitstaphalte 
 - begeleiding door een eenmalige verkenningsroute voordien 
 - begeleiding bij de aanschaf van de vervoersbewijzen 
 
4. mits begeleiding tijdens de hele rit of reist in groep 
  
 De patiënt gebruikt indien nodig de trein/tram/bus mits begeleiding gedurende de hele rit of reist in groep. 
 Voorbeeld : 
 - de patiënt reist enkel in instellingsverband  
 
5. reist niet  
 
 De patiënt maakt geen gebruik van trein/tram/bus of een ander gemotoriseerd vervoermiddel.  
 Voorbeelden : 
 - patiënten die om veiligheidsredenen de psychiatrische instelling  niet mogen verlaten 
 - bedgebonden patiënt die de psychiatrische instelling niet verlaat 
 - de patiënt weigert het gebruik van elk motorvoertuig 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten  
Indien de patiënt zelfstandig gebruik maakt van een eigen motorvoertuig, zoals een auto of een bromfiets, wordt 
score 1 of 2 aangeduid. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -20 

 PF09  BOODSCHAPPEN 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zelfstandig aankopen doet van duurzame en minder duurzame gebruiks- en 
verbruiksvoorwerpen en verbruiksmiddelen.  
Deze activiteit omvat: 
 - het maken van de boodschappenlijst 
 - het bestellen of zelf nemen van de benodigde middelen en voorwerpen uit de rekken 
 - het financieel afhandelen van de aankopen. 
Observatieperiode: 1 maand 
 
Scoremogelijkheden  
1. zelfstandig 
 
 De patiënt is zelfstandig in het verrichten van zijn boodschappen. Ook voor vrij duurzame gebruiksvoorwerpen zoals 
kleding, gereedschap, huishoudelijke apparatuur.   
 
2. zelfstandig eenvoudige producten in 1 of meer winkels 
 
 De patiënt koopt zelfstandig eenvoudige producten (brood, fruit, sigaretten, krant...) in 1 of meer winkels. 
 
3. mits toezicht 
 
 De patiënt koopt producten maar heeft bij de eindkeuze of de betaling toezicht van anderen nodig.  
 Voorbeeld : 
  - toezicht bij eindkeuze wegens overdreven veel kopen 
          
4. mits constante aanwezigheid of 1 product in 1 winkel  
 
 De patiënt koopt eenvoudige producten mits hulp van anderen. De aanwezigheid van anderen is constant vereist 
tijdens de boodschappen of de patiënt gaat naar 1 winkel en brengt 1 product juist mee.  
 
5. doet geen boodschappen 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Hulp voor verplaatsing wordt hier niet gescoord. Dit wordt geregistreerd bij het item mobiliteit en openbaar 
vervoer. 
 
2) De financiële afhandeling beperkt zich tot de aankopen die gedaan werden, niet tot een budgetplanning over een 
langere periode (cfr item omgaan met geld). 
 
3) Uitzonderlijke aankopen zoals onroerende goederen of een auto worden hier niet in rekening gebracht. 
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -21 

PF10  OMGAAN MET GELD 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zijn financiële middelen zelfstandig spreidt over een zekere periode. Dit omvat zowel de 
planning van het budget als de uitvoering er van. 
Observatieperiode: 1 maand 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing: de patiënt is jonger dan 16 jaar 
  
1. verantwoord financieel beheer over één of meer maanden  
 
 De patiënt spreidt uitgaven over één of meer maanden. Voert een verantwoord financieel beheer. 
 
2. verantwoord financieel beheer over één of meer weken 
 
 De patiënt spreidt uitgaven over 1 of enkele weken.  Voor perioden langer dan enkele weken is toezicht nodig of 
worden er vanuit de omgeving soms opmerkingen gemaakt. 
 
3. verantwoord financieel beheer over één of meer dagen 
 
 De patiënt spreidt uitgaven over 1 of enkele dagen. Voor perioden langer dan enkele dagen is overname door anderen 
noodzakelijk om de financiële schade te beperken of te herstellen.  
  
4. Beheert geen geld OF beheert geld op een onverantwoorde wijze 
 
 De patiënt beheert geen geld. Het beheer is volledig overgenomen door anderen wegens weggeven, 
 verliezen, impulsief gebruik, interesseverlies,...  
 De patiënt beheert zijn geld op een onverantwoorde manier. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Dit item beoogt enkel informatie m.b.t. de patiënt te verkrijgen, nl. wat doet de patiënt op een verantwoorde 
manier ? Vanuit de idee dat er communicatie over het functioneren van de patiënt in rekening gebracht wordt, kan 
wat de hulpverlener doet wél een bijkomende indicatie zijn voor datzelfde functioneren, maar met de belangrijke 
bedenking dat men niet meet wat de patiënt kan (capaciteit) maar wat hij actueel doet (gedrag).  
 
2) Het feit dat de patiënt vrijwillig (een deel van) zijn geld in bewaring geeft bij het behandelingsteam, betekent niet 
noodzakelijk dat een welbepaalde score van toepassing is. Naargelang de concrete situatie, kiest men één van de 
scoremogelijkheden. 
 
3) Voor de patiënten in de gezinsverpleging die in het merendeel van de gevallen een ‘voorlopige bewindvoerder’ 
hebben en bv. wekelijks een bedrag krijgen om uit te geven, scoort men dat de patiënt zijn geld beheert gedurende 1 
week, d.w.z. score 2.

MPG - versie 01/01/03 
 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -22 

PF11  ADMINISTRATIEVE ZELFSTANDIGHEID 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zelfstandig activiteiten uitvoert die betrekking hebben op het gebruik van courante 
administratieve diensten zoals handelingen verrichtingen bij een bank, post, gemeentehuis of ziekenfonds. 
Observatieperiode: 1 maand 
 
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing:  
 
 De patiënt is jonger dan 18 jaar 
 
1. zelfstandig 
 
 De patiënt maakt indien nodig op eigen initiatief zelfstandig gebruik van de courante administratieve diensten. 
 
2. mits toezicht, eventueel met gedetailleerde opdracht 
 
 De patiënt voert indien nodig sommige handelingen bij administratieve diensten slechts uit na opdracht of instructie 
of onder toezicht van anderen. Het toezicht kan bestaan uit een gedetailleerde opdracht. Van andere administratieve 
diensten maakt hij evenwel nog op eigen initiatief zelfstandig gebruik.   
 Voorbeelden : 
 - een lijst meegeven wat de patiënt moet doen bij een administratieve dienst 
 - controle hoe de handeling verricht werd 
 
3. daadwerkelijke hulp 
 
 De patiënt voert indien nodig administratieve handelingen slechts uit mits daadwerkelijke hulp van anderen. 
 Voorbeelden : 
 - de patiënt wordt begeleid naar de bank, post 
 
4.  voert geen administratieve handeling uit, zelfs indien nodig, of verzet zich 
 Voorbeeld : 
- de patiënt verblijft op een gesloten afdeling en mág niet buiten om eventuele administratieve handelingen te 
verrichten. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Hulp voor verplaatsing wordt als dusdanig hier niet gescoord. Dit wordt geregistreerd bij het item mobiliteit en 
openbaar vervoer. 
 
2) Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te 
scoren, naarmate de graad van mentale handicap toeneemt.  In functie van het niveau van de handicap, kan men 
bepalen wat de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt.
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V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 11 -23 

C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: GEDRAGSBEHEER 
 
Deze items hebben betrekking op de mate waarin de patiënt in contact komt met zijn onmiddellijke omgeving.  
Dit contact wordt in 2 richtingen gemeten:  
-> van de patiënt naar zijn omgeving: 
 items die gedragingen met een communicatief of sociaal karakter in beeld brengen 
-> van de omgeving naar de patiënt 
 items die betrekking hebben op de feedback of terugkoppeling die de patiënt krijgt van anderen uit zijn huidig 
leefmilieu en de wijze waarop hij daarmee omgaat of er rekening mee houdt. 
 
De observatieperiode bestrijkt het gedrag van de laatste 2 weken waarvan de registratiedag de laatste dag vormt. 
  
Het gaat hier om reëel geobserveerde gedragingen binnen het huidig leefmilieu. In uitzonderlijke gevallen kan het 
eveneens gaan om concrete informatie die gedurende de laatste 2 weken verzameld werd en die aantoont dat de 
aangeduide gedraging van toepassing is. 
 
Het huidig leefmilieu van de patiënt is die verblijfplaats waar de patiënt de laatste 3 maand hoofdzakelijk verbleef. 
Voor patiënten in behandeling wordt het thuismilieu als huidig leefmilieu aanzien. Voor patiënten die de laatste 3 
maand overwegend in een instelling verbleven, is de instelling het huidig leefmilieu. 
‘Anderen’ zijn personen uit de naaste omgeving van de patiënt in zijn huidig leefmilieu. Voor patiënten wiens huidig 
leefmilieu de instelling is, zijn ‘anderen’ in eerste instantie de leden van het behandelingsteam en in tweede instantie 
medebewoners of andere patiënten. 
  
De voorbeelden bij de onderstaande items zijn enkel indicatief en geenszins als criterium te interpreteren. 
  
Voor de items met een communicatief of sociaal karakter zijn er telkens 4 of 5 keuzemogelijkheden voorzien die de 
gradatie van gedragsregulatie weergeven waarop de patiënt gesitueerd wordt. Met uitzondering van het item 
'communicatie' kan men bij elk item een score 9 aanstippen wanneer er geen of onvoldoende gegevens beschikbaar 
zijn op het moment van de registratie. 
 
Voor de items die de terugkoppeling van anderen in beeld brengen wordt de volgende gradatie onderscheiden: 
 
1. geen beperking:   
 Aanvaardbaar gedrag. De patiënt houdt voldoende rekening met anderen. 
 
2. enige beperking:  
 De patiënt houdt in wisselende mate rekening met anderen. Hij krijgt verbale reacties of kritiek.   
 
3. duidelijke beperking:  
 De patiënt houdt weinig of onvoldoende rekening met anderen. Maatregelen worden overwogen of zijn reeds geno-
men. 
 
4. ernstige beperking:  
 De patiënt houdt geen rekening met de terugkoppeling van anderen bij onaanvaardbaar gedrag. Maatregelen zijn 
genomen.    
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Wanneer er tijdens de observatieperiode van de laatste 2 weken verschillende niveaus van gedragsregulatie 
geobserveerd werden, wordt het globale niveau dat het meest van toepassing was gescoord. 
Is er een discrepantie tussen de afgeleide en de eigen informatie dan primeert de informatie van de hulpverlener. 
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PF12  MATE VAN INITIATIEF 
 
Definitie 
De mate van initiatief dat de patiënt vertoont of de snelheid van opstarten en uitvoeren van al dan niet opgelegde 
en/of al dan niet gewenste activiteiten. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. neemt zonder moeite initiatief en voert activiteiten met een gepaste snelheid uit  
 
 De patiënt start activiteiten (bijna) zonder moeite en voert ze volgens de verwachtingen van het huidig leefmilieu 
tegen een aangepaste snelheid uit. 
 Ook patiënten die bv. totaal inert zijn voor zinvolle, opgelegde activiteiten en heel actief zijn op vlak van niet-
gewenste activiteiten, scoort men evengoed hier.  
  
2. komt moeilijk op gang of voert de activiteiten vertraagd uit 
 
 De patiënt komt moeilijk op gang, heeft een duwtje nodig of voert de activiteiten met een vertraagde snelheid uit.  
 
3. komt moeilijk tot routine-activiteiten of voert ze zeer traag uit 
 
 De patiënt komt moeilijk tot activiteiten, zelfs tot routine-activiteiten. Deze worden met grote moeite opgestart of 
zeer traag uitgevoerd: richtlijnen zijn noodzakelijk. 
 
4. initiatief ontbreekt: volledige inertie 
 
 De patiënt start (bijna) geen activiteit zonder daadwerkelijke hulp. De aanwezigheid van derden of leden van het 
behandelingsteam is noodzakelijk. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerking 
Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te scoren, 
naarmate de graad van mentale handicap toeneemt. In functie van het niveau van de handicap, kan men bepalen wat 
de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt. 
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PF13  VRIJE TIJD 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zijn vrije tijd gestructureerd invult met bezigheden, hetzij alleen, hetzij in groep, al dan 
niet georganiseerd. Elke bezigheid komt in aanmerking voor zover deze valt buiten de door het behandelingsteam 
georganiseerde  'zorgen en activiteiten'. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. goed gestructureerde, brede waaier van bezigheden 
 
 De patiënt heeft een brede waaier van bezigheden, regelmatig, alleen of in groep. 
 
2. enkele regelmatige bezigheden 
  
 De patiënt heeft een hobby uitgebouwd of voert regelmatig (minstens 1x per week) 2 of meer  
 bezigheden uit die hij afwerkt.   
 Voorbeelden : 
 - wekelijks volleybal spelen 
 - dagelijks de krant lezen 
           
3. één bezigheid of onregelmatige en wisselende bezigheden 
 
 De vrijetijd van de patiënt is beperkt tot 1 bezigheid ofwel veel verschillende bezigheden, wisselend en onregel-
matig.  
 
4. grote problemen bij het structureren 
 
 De patiënt heeft grote problemen bij het structureren van zijn bezigheden. Hij voert verschillende  bezigheden 
tegelijk uit zonder ze af te werken of is een groot deel van de vrije tijd inactief (tussen 1 en 3u /dag niets doen). 
Voorbeeld : 
 - een groot deel van de ‘niet-therapie-tijd’ zit de patiënt in zijn zetel een sigaretje te roken 
 
5. nauwelijks of geen structuur  
 De patiënt heeft nauwelijks of geen structuur in zijn vrije tijd. Ofwel is de patiënt overdreven actief zonder vastom-
lijnde bezigheden ofwel is hij het grootste deel van de vrije tijd inactief (meer dan 3u/dag) 
 Voorbeeld : 
 - de niet therapie-tijd wordt volledig gestructureerd door het behandelingsteam  
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie
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PF14  SOCIAAL AANVAARDBAAR GEDRAG 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zich gedraagt op een wijze die cultureel algemeen aanvaardbaar  is: het respecteren van 
maatschappelijke of welvoeglijkheidsregels (beleefdheid, agressiebeheersing, omgangsvormen,...) 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. binnen en buiten een beschermd milieu 
 
 De patiënt gedraagt zich sociaal aanvaardbaar binnen en buiten een beschermd milieu zonder toezicht. 
 Voorbeelden : 
 - de patiënt ontvangt en gaat op bezoek bij vrienden of familie 
 - de patiënt houdt zich aan de gebruikelijke omgangsvormen op openbare plaatsen en binnen zijn  huidig leefmilieu 
 
2. binnen en buiten een beschermd milieu mits toezicht 
 
 Mits toezicht gedraagt de patiënt zich sociaal aanvaardbaar binnen en buiten een beschermd milieu. Mits het wijzen 
op de voorschriften, houdt de patiënt er zich aan.  
 Voorbeelden : 
 - niet openen van verpakkingen in een warenhuis 
 - onder toezicht naar een eetgelegenheid gaan  
 
3. binnen maar niet buiten een beschermd milieu  
 
 De patiënt gedraagt zich sociaal niet aanvaardbaar buiten een beschermd milieu of komt nooit buiten een beschermd 
milieu. Binnen gedraagt hij zich sociaal aanvaardbaar. 
 Voorbeelden : 
 - de patiënt zit, ligt of staat voor zich uit te staren gedurende een groot deel van de dag 
 
4. sociaal onaanvaardbaar gedrag 
  
 De patiënt valt op door zijn eigenaardig gedrag dat sociaal niet aanvaard wordt. Het gedrag wordt zelfs in een be-
schermd milieu slechts met moeite aanvaard of  eventueel gesanctioneerd.  
 Voorbeelden : 
 - de patiënt beschadigt, vernietigt of vervreemdt regelmatig voorwerpen of kleding van andere personen    
(meermaals per week)  
 - de patiënt gaat daadwerkelijk over tot lichamelijk geweld op zichzelf of anderen  
 - de patiënt dreigt regelmatig met lichamelijk geweld (meermaals per week) 
 - de patiënt roept frequent of scheldt frequent op personen (meermaals per week) 
 - de patiënt liegt frequent (meermaals per week) 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie
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PF15  OBSERVATIE VAN DE COMMUNICATIE NAAR ANDEREN   
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt, in gesprekken met anderen (o.a. familieleden, vrienden, hulpverleners), zich op een 
gevarieerde, samenhangende en verstaanbare wijze uitdrukt over uiteenlopende onderwerpen. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. gevarieerde en samenhangende communicatie 
  
 De patiënt beheerst de gebruikelijke taal op een verstaanbare wijze en voert gesprekken over uiteenlopende onder-
werpen op een samenhangende realistische wijze.  
 
2. communicatie is onnauwkeurig 
 
 De patiënt beheerst de gebruikelijke taal op een verstaanbare wijze maar luistert onnauwkeurig, overdrijft bij 
herhaling, neemt foute uitgangspunten in.  
 
3. één-onderwerp communicatie 
 
 De patiënt gebruikt een beperkte woordenschat, praat voornamelijk over één onderwerp, staat weinig open voor 
inbreng van anderen, is erg in beslag genomen door eigen innerlijke stimuli (gevoelens en  
 verwachtingen). 
 
4. zeer beperkte verbale communicatie 
 
 De patiënt gebruikt slechts enkele verstaanbare woorden of korte zinnen. Staat afwijzend tegenover praten, luistert 
amper. Hoewel nog aanspreekbaar is de patiënt erg in zichzelf gekeerd. 
 
5. non-verbale communicatie 
 
 De patiënt drukt zich (omzeggens) niet uit of slechts via de non-verbale taal. De patiënt is moeilijk of niet 
verstaanbaar. De patiënt is teruggetrokken in zichzelf, reageert bijna niet op aansprekingen van anderen. 
 
Opmerkingen 
We vragen hier niet om de reden waarom iemands communicatie een bepaalde kwaliteit heeft, maar de mate waarin 
iemand zich op verstaanbare wijze uitdrukt. Opnieuw gaat het hier eerder om puur uiterlijk waarneembaar gedrag.  
Men scoort wat men hoort. 
Voorbeeld : 
- Voor patiënten die psychotisch zijn of anderstalige patiënten scoort men wat men hoort. 
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PF16  TERUGKOPPELING OP ZELFPRESENTATIE 
 
Definitie 
Deze terugkoppeling omvat de reacties van anderen op de wijze van kleden, haartooi, houding, tafelmanieren, 
beleefdheidsregels van de patiënt. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. geen beperking: aanvaardbare zelfpresentatie 
 
 De patiënt komt verzorgd voor en presenteert zich goed. De reacties die hij uitlokt bij anderen geven aan dat dit 
aanvaardbaar is.  
 
2. enige beperking: commentaar 
 
 Anderen geven soms commentaar of opmerkingen over de wijze waarop de patiënt zich presenteert. Dit kan gaan 
over een onverzorgde haartooi, weinig beleefde houding, over kleding die slordig zit, vuil of beschadigd is. Er 
bestaat echter geen behoefte aan toezicht of maatregelen. 
 
3. duidelijke beperking: regelmatige kritiek en beperkte maatregelen 
 
 Anderen geven regelmatig kritiek op de wijze waarop de patiënt zich presenteert. Enig toezicht is  nodig. 
Maatregelen worden overwogen of de reeds genomen maatregelen bleven beperkt tot enkele aspecten. 
  Voorbeelden : 
 - overdreven opvallende kleding 
 - onbeleefde houding aan tafel of elders 
 - de regel dat de patiënt elke dag zijn kleren zal verversen of een bad zal nemen 
 - wegens zijn houding aan tafel werd besloten de patiënt aan een individuele tafel te laten eten of wordt overwogen 
de maaltijd op zijn kamer te geven  
 
4. ernstige beperking: onaanvaardbare presentatie en verschillende maatregelen   
 
 De patiënt stoort zich niet aan opmerkingen of kritiek van anderen omtrent zijn onaanvaardbare zelfpresentatie. 
Toezicht en hulp voor verschillende aspecten zijn noodzakelijk om dreigende zelfverwaarlozing te voorkomen. Voor 
verschillende aspecten werden maatregelen genomen. 
 Voorbeeld : 
 - volledig onaanvaardbare kledij en ernstige verwaarlozing van haartooi 
  
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Wanneer een sociale norm wordt overschreden en dit geen aanleiding geeft tot reacties van anderen, wordt score 1 
aangeduid. 
 
2) Men scoort of de patiënt reacties uitlokt bij anderen of niet, ongeacht de reden. 
Voorbeeld :. De patiënt die ondanks een verzorgd voorkomen en een goede presentatie omwille van zijn ziek-zijn 
reacties uitlokt van zijn omgeving en medepatiënten, moet men hier toch scoren.   
De mate waarin er toezicht of hulp nodig is, laat toe om te differentiëren tussen de verschillende scoremogelijkheden. 
 
3) Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te 
scoren, naarmate de graad van mentale handicap toeneemt.  In functie van het niveau van de handicap, kan men 
bepalen wat de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt.
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PF17  BIJDRAGE AAN EN HET IN STAND HOUDEN VAN DE SFEER IN 
 HET HUIDIG LEEFMILIEU 
 
Definitie 
Dit item meet de kwaliteit en de kwantiteit van de deelname van de patiënt aan allerlei gemeenschappelijke 
activiteiten binnen zijn huidig leefmilieu. Onder gemeenschappelijke activiteiten kan verstaan worden maaltijden 
gebruiken, samen op bezoek gaan, samen spelletjes doen, samen TV-kijken. De bijdrage van de patiënt kan slaan op 
de mate van betrokkenheid bij het afdelingsgebeuren, de dagelijkse gang van zaken, bij het huishouden, bij de 
besluitvorming, interesse in het wel en wee van de anderen (kamergenoten, personeel ). 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. geen beperking: aanvaardbare betrokkenheid 
 
 De patiënt levert een grote bijdrage zowel aan de sfeer als de dagelijkse gang van zaken. Deze bijdrage voldoet over 
het algemeen aan de verwachtingen van het huidig leefmilieu. 
 
2. enige beperking: wisselende betrokkenheid  
 
 De patiënt vermijdt soms gemeenschappelijke activiteiten of beleeft deze passief. De betrokkenheid bij het huidig 
leefmilieu en de bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken zijn wisselend van aard. Anderen uiten soms kritiek wat 
leidt tot spanningen of woordenwisselingen. 
 
3. duidelijke beperking: terugtrekking met overname van sommige taken 
 
 De patiënt trekt zich duidelijk terug uit gemeenschappelijke activiteiten. Dit gaat vaak gepaard gaan met een gebrek 
aan betrokkenheid bij het huidig leefmilieu. De bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken is beperkt. Anderen 
hebben taken van de patiënt overgenomen. Eventueel worden maatregelen overwogen. Er zijn regelmatig ruzies over 
het gedrag. Het gedrag verstoort de normale gang van zaken in het huidig leefmilieu. 
 
4. ernstige beperking: (bijna) volledige terugtrekking met overname van alle taken 
 
 De patiënt leeft (vrijwel) volledig teruggetrokken uit  het huidig leefmilieu. Anderen hebben alle taken overgenomen. 
Men heeft zich mogelijk bij de situatie neergelegd. Het gedrag verstoort de normale gang van zaken in hevige mate 
of betekent een zware belasting voor het huidig leefmilieu. 
 
9.  geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie  
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Het ‘huidig leefmilieu’ is de omgeving waarin de patiënt tijdens de observatieperiode hoofdzakelijk verbleef.   
Bv. als de opnameperiode 10 dagen bedraagt en de observatieperiode is 2 weken, dan neemt men als huidig 
leefmilieu de omgeving waarin de patiënt hoofdzakelijk verbleef tijdens de observatieperiode, d.w.z. de instelling. 
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PF18  BELANGEN VAN ANDEREN IN DE MAATSCHAPPIJ 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt in het dagelijks leven rekening houdt met belangen van medeburgers in zijn omgeving. In 
de directe omgeving kan het, bv., gaan om buurtbewoners of medepatiënten. In de wijdere omgeving gaat het vooral 
om de wetsnaleving in het algemeen. Centraal in de beoordeling staan de eventuele consequenties van het gedrag van 
de patiënt voor het persoonlijk welzijn van anderen. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. geen beperking: houdt voldoende rekening met de belangen van anderen 
 
2. enige beperking: houdt in wisselende mate rekening  
 
 De patiënt houdt niet altijd of in wisselende mate rekening met de belangen van anderen. Er zijn af en toe conflicten 
met anderen (meer dan eens per jaar). De relatie met sommige buurtgenoten is mogelijk verstoord vanwege overlast. 
 
3. duidelijke beperking: houdt weinig rekening met anderen of duidelijke conflicten 
 
 De patiënt houdt weinig rekening met anderen. Hun belangen worden mogelijk geschaad door onverantwoord gedrag 
van de patiënt. Dit kan geleid hebben tot ingrijpen van politie of justitie. Er zijn duidelijke conflicten met buurtgeno-
ten vanwege overlast. 
 
4. ernstige beperking: houdt geen rekening met anderen 
 
 De patiënt houdt nauwelijks of geen rekening met anderen. Hun belangen worden geschaad door  zeer 
 onverantwoord gedrag van het individu. Mogelijk is er sprake van uithuiszetting of van een proces of 
 veroordeling vanwege crimineel gedrag. Door hoog oplopende conflicten met buurtgenoten zijn de relaties (bijna) 
geheel afwezig. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen 
1) Bij dit item staat het persoonlijk welzijn van anderen centraal en de mate waarin de patiënt hiermee rekening 
houdt.  Het al dan niet voorkomen van conflicten met anderen, naast de(over)last die de patiënt voor anderen 
teweegbrengt zijn hierin cruciale elementen. Er dient echter geen onderscheid gemaakt te worden naar de oorzaak 
van dit gedrag.  Men beoordeelt het gedrag onafhankelijk van eventuele pathologie, diagnose of andere oorzakelijke 
factoren.  Kijk in de eerste plaats naar de verschillende scoremogelijkheden die er zijn en pas in tweede instantie naar 
de omschrijving van de scoremogelijkheid. 
 
2) Voor een aantal mentaal geretardeerde personen opgenomen in PVT, is dit soms moeilijk in te schatten en te 
scoren, naarmate de graad van mentale handicap toeneemt.  In functie van het niveau van de handicap, kan men 
bepalen wat de objectieve functioneringsnorm zou moeten zijn en in welke mate deze al of niet behaald wordt.
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PF19  DAADWERKELIJKE BAND MET VRIENDEN EN KENNISSEN 
 
Definitie 
De frequentie en de omvang van de contacten met vrienden en kennissen, onafhankelijk van de kwaliteit van deze 
relaties. Aantal vrienden of contacten. Deze vrienden kunnen ook medebewoners of -patiënten zijn. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. geen beperking: frequente contacten met een aantal vrienden en kennissen 
 
2. enige beperking: beperkt aantal vrienden en kennissen 
 
 Er zijn relatief weinig contacten. Of sommige contacten worden (passief) vermeden, hetzij door de patiënt, hetzij 
door de vrienden of kennissen. 
 
3. duidelijke beperking: nauwelijks vrienden 
 
 De frequentie van sociale contacten is beperkt. Er zijn aanwijzingen voor actieve vermijding. 
 
4. ernstige beperking: geen vrienden en (bijna) geen kennissen  
 
 Sociaal contact buiten gezin of werk ontbreekt (bijna) geheel. Actieve vermijding of gedrag dat (bijna) alle contact 
onmogelijk maakt is evident. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
 
1) Patiënten die reeds langdurig in de instelling verblijven, kunnen met één of enkele medepatiënten een band 
hebben opgebouwd die vergelijkbaar is met deze tegenover vrienden. Deze daadwerkelijke band mag hier eveneens 
in de beoordeling betrokken worden.  
 
2) Men moet hier zeker niet een kwalitatieve norm omtrent het al of niet hebben van een daadwerkelijke band met 
vrienden en kennissen in rekening brengen. 
Voorbeeld : 
Voor zwakzinnige of demente patiënten, die elkaar steeds opzoeken maar waarvan je als buitenstaander zeer 
moeilijk de band kan beoordelen, scoor je enkel de frequentie en omvang van de contacten met de omgeving. Doel is 
de patiënt te plaatsen op een continuüm met aan het ene uiteinde ‘isolement’ en aan het andere ‘contact”.   
Het beoordelen van de kwaliteit van het relationeel functioneren wordt immers bevraagd via de items PF21-PF23.  
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C.1.2. FUNCTIONEREN VAN DE PATIENT: RELATIONEEL FUNCTIONEREN 
 
 
Deze reeks van items heeft betrekking op de kwaliteit van de emotionele contacten van de patiënt met belangrijke 
personen uit zijn onmiddellijke omgeving: ouders, broer(s) of zus(sen), vrienden of kennissen en medebewoners.  
 
Het gaat hier om reëel geobserveerde gedragingen of concrete informatie. De observatie- of informatieperiode heeft 
betrekking op de laatste 2 weken waarvan de registratiedag de laatste dag vormt.  
In uitzonderlijke gevallen kan het hier eveneens gaan om concrete informatie die gedurende de laatste 2 weken 
verzameld werd en die aantoont dat het aangeduid relationeel functioneren van toepassing is. 
 
De voorbeelden zijn enkel indicatief en zijn geenszins als criterium te interpreteren. 
 
Bij de keuzemogelijkheden onderscheiden we de volgende gradaties waarop de patiënt gesitueerd wordt:    
 
 0. item niet van toepassing 
 1. geen beperking 
 2. enige beperking   
 3. duidelijke beperking   
 4. ernstige beperking  
 9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Wanneer er tijdens de observatie- of informatieperiode van de laatste 2 weken verschillende niveaus van relationeel 
functioneren werden vastgesteld, wordt de laagste kwaliteit van relationeel functioneren gescoord die van toepassing 
was (= hoogste cijfer). Men scoort het relationeel functioneren onafhankelijk van de oorzaak (de reden) die aan de 
basis ligt van de kwaliteit van het relationeel functioneren. 
 
 
Opmerking 
De koppeling die bij de scoremogelijkheden gemaakt wordt tussen ‘beperking” en ‘aanwezigheid van conflicten’ 
hoeft niet a priori aanwezig te zijn.   
Dit item wil immers de kwaliteit van de emotionele contacten meten en het optreden van conflicten is één mogelijk 
criterium.  Wederzijds vertrouwen, openheid, respect en genegenheid zijn er andere. 
Voorbeeld : 
Als er zich bij een aantal autistische, schizofrene of demente patiënten nooit conflicten voordoen, wil dit nog niet 
zeggen dat er geen beperking zou zijn in het relationeel functioneren. 
 
Indien de voorbeelden bij de scoremogelijkheden niet helemaal aansluiten bij de situatie, tracht men best de patiënten 
te situeren op het continuüm.   
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PF20   RELATIONEEL FUNCTIONEREN T.A.V. MEDEBEWONERS 
 
Definitie 
De kwaliteit van de relatie met medebewoners zoals die tot uitdrukking komt in enerzijds wederzijds vertrouwen, 
openheid, respect en anderzijds de mate waarin conflicten met medebewoners voorkomen. 
Met medebewoners worden medepatiënten bedoeld met wie het individu binnen de eigen psychiatrische instelling 
verzorgd, begeleid of behandeld wordt. Voor de Initiatieven Beschut Wonen komt 'Binnen de eigen pychiatrische 
instelling’ op binnen dezelfde woongemeenschap (dit is meestal binnen hetzelfde huis). ‘Binnen de eigen 
psychiatrische instelling’ heeft voor PVT de betekenis van binnen hetzelfde Psychiatrisch Verzorgings-Tehuis. 
De betrokkenen zijn de patiënt enerzijds en zijn medebewoners anderzijds.  
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
1. geen beperking: goede contacten 
 
 De patiënt heeft goede contacten met verscheidene medebewoners, waarbij sprake is van wederzijds 
 vertrouwen, openheid en respect. Er zijn geen belangrijke conflicten met de medebewoners. 
 
2. enige beperking: enigszins verstoorde relatie 
 
 De patiënt heeft met verscheidene medebewoners één duidelijk conflict of enkele kleine conflicten.  
 De emotionele band is enigszins verstoord, tamelijk koel, of er is een wisselende band van vertrouwen en respect.  
 Mogelijk laten (één of meer van) de betrokkenen zich tegenover de ander nu en dan (minder dan eens per maand) 
kritisch uit over diens gedrag. 
 
3. duidelijke beperking: duidelijke conflicten 
 
 De patiënt heeft met verscheidene medebewoners een slechte relatie. Er zijn duidelijke, moeilijk bij te leggen 
conflicten. Deze leiden regelmatig tot ruzies (meer dan eens per maand) of tot het tijdelijk vermijden van het contact. 
Voor zover (één of meer) betrokkenen zich tegenover de ander kritisch  uitlaten, gebeurt dit regelmatig (meer dan 
eens per maand). 
  
4. ernstige beperking: relatie zeer slecht of contact vermijdend 
 
 De relatie met een meerderheid van medebewoners is zeer slecht. De contacten worden (actief) vermeden. Er zijn 
hevige ruzies. De betrokkenen zijn uiterst kritisch over het gedrag van de ander of ze tonen zich onverschillig en 
berusten in de situatie.  
  
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie  
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PF21  RELATIONEEL FUNCTIONEREN T.A.V. VRIENDEN (niet-medebewoners)  
 
Definitie 
De kwaliteit van de relatie met vrienden zoals die tot uitdrukking komt in wederzijds vertrouwen, in gevoelens van 
warmte, openheid, respect en in de mate waarin conflicten met vrienden voorkomen. 
De betrokkenen zijn de patiënt enerzijds en één of enkele goede vrienden (niet-medebewoners) anderzijds.  
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing: geen vrienden  
  
 De patiënt heeft, in een recente levensfase, geen vrienden (gehad) met wie hij enige emotionele band van betekenis 
heeft opgebouwd.  
 
1. geen beperking: goede contacten 
  
 De patiënt heeft goede contacten met één of enkele vrienden waarbij sprake is van wederzijds vertrouwen, gevoelens 
van warmte, openheid en respect. Er zijn geen aanslepende conflicten met zijn  belangrijkste vriend(en).  
 
2. enige beperking: enigszins verstoorde relatie 
 
 De patiënt heeft met één of enkele van zijn belangrijkste vrienden één duidelijk conflict of enkele  kleine conflicten. 
De emotionele band is enigszins verstoord, tamelijk koel, of er is een wisselende band van vertrouwen en steun met 
(één van) de vrienden. Mogelijk laten (één of meer van) de betrokkenen zich tegenover de ander nu en dan (minder 
dan eens per maand) kritisch uit over diens  gedrag. 
 
3. duidelijke beperking: duidelijke conflicten 
 
 De patiënt heeft met één of enkele van zijn belangrijkste vrienden een slechte relatie. Er zijn duidelijke, moeilijk bij 
te leggen conflicten. Deze leiden regelmatig tot ruzies (meer dan eens per maand) of tijdelijke verbreking van het 
contact. Voor zover (één of meer) betrokkenen zich tegenover de ander  kritisch uitlaten, gebeurt dit regelmatig (meer 
dan eens per maand). 
 
4. ernstige beperking: relatie zeer slecht of verbroken 
 
 In een recente levensfase is de relatie met één (of enkele) van zijn belangrijkste vrienden verbroken of de kwaliteit 
van de resterende contacten is zeer slecht. Er zijn hevige ruzies. De betrokkenen zijn uiterst  
 kritisch over het gedrag van de ander of ze tonen zich onverschillig en berusten in de situatie.  
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie  
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PF22  RELATIONEEL FUNCTIONEREN T.A.V. BROER(S) OF ZUS(SEN) 
 
Definitie 
De kwaliteit van de relatie met broers en zussen zoals die tot uitdrukking komt in gevoelens van warmte, openheid, 
respect en in de mate waarin conflicten met broer(s) of zus(sen) voorkomen. 
De betrokkenen zijn de patiënt enerzijds en zijn broer(s) en/of zus(sen) anderzijds.  
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing: geen broer of zus (meer) 
 
 De patiënt heeft geen broers of zussen of deze zijn overleden. 
 
1. geen beperking: kwalitatief goede relatie 
  
2. enige beperking: enigszins verstoorde relatie  
 
 De patiënt heeft met broers(s) of zus(sen) 1 duidelijk conflict of enkele kleine conflicten.  
 De emotionele band is enigszins verstoord of tamelijk koel. Mogelijk laten (één of meer van) de betrokkenen zich 
tegenover de ander nu en dan (minder dan eens per maand) kritisch uit over diens gedrag.  
 
3. duidelijke beperking: duidelijke conflicten  
 
 De patiënt heeft met broer(s) of zus(sen) een slechte relatie. Er zijn duidelijke conflicten. Deze leiden regelmatig tot 
ruzies of tijdelijke terugtrekking uit het contact. Van vertrouwelijkheid is nauwelijks of geen sprake. Voor zover (één 
of meer) betrokkenen zich tegenover de ander kritisch uitlaten, gebeurt dit regelmatig (meer dan eens per maand). 
 
4. ernstige beperking: relatie zeer slecht of verbroken 
 
 De patiënt heeft geen relatie met broers en zussen. Er is bij de betrokkenen sprake van haat of wraakgevoelens of van 
verregaande onverschilligheid. De betrokkenen zijn uiterst kritisch over het gedrag van de ander of berusten in de 
situatie. Mogelijk is de relatie verbroken. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Wanneer één van de broers of zussen overleden is, wordt enkel de relatie met de overblijvende broer(s) of 
zus(sen) gescoord (of schoonfamilie met wie de patiënt een belangrijke band heeft opgebouwd). 
 
2) Indien de patiënt geen contact meer heeft met één van zijn broers of zussen maar wel met de andere(n), wordt 
minimaal score 3 aangeduid.  
 
3) Indien de kwaliteit van de relatie met verschillende broers/zussen verschilt, wordt de laagste kwaliteit gescoord. 
 
4) Wanneer er omwille van geografische, financiële of andere redenen geen contact is met broer(s) of zus(sen) 
tijdens de observatieperiode, maar de patiënt geeft aan dat het contact met de naaste familieleden goed is (= 
betrouwbare informatie), kan men toch ‘goede kwaliteit’ scoren. 
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PF23  RELATIONEEL FUNCTIONEREN T.A.V. OUDERFIGUREN 
 
Definitie 
De kwaliteit van de relatie met de ouderfiguren zoals deze tot uitdrukking komt in gevoelens van wederzijds respect 
en in de mate waarin conflicten met (één van) de ouderfiguren bestaan. 
De betrokken partijen zijn hier enerzijds de patiënt en anderzijds zijn ouderfiguren. 
Observatieperiode: 2 weken 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing: de ouderfiguren zijn overleden of de patiënt is ouder dan 65 jaar 
 
1. geen beperking: kwalitatief goede relatie  
 
2. enige beperking: enigszins verstoorde relatie 
 De patiënt heeft een koele relatie met (één van) zijn ouderfiguren. Er is sprake van één duidelijk of van enkele kleine 
aanslepende conflicten met (één van) de ouderfiguren. Mogelijk la(a)t(en) (één van) de betrokkenen zich tegenover 
de ander nu en dan (minder dan eens per maand) kritisch uit over diens  gedrag. 
  
3. duidelijke beperking: duidelijke conflicten 
 De patiënt heeft een slechte relatie met (één van) de ouderfiguren. Er zijn duidelijke conflicten. Deze leiden tot 
ruzies of tot tijdelijke terugtrekking uit het contact. Van vertrouwelijkheid is nauwelijks of geen sprake. Pogingen tot 
verbeteringen of het in stand houden van de relatie, slagen moeizaam. Voor zover (één van) de betrokkenen zich 
tegenover de ander kritisch uitlaat, gebeurt dit regelmatig (meer dan eens per maand). 
 
4. ernstige beperking: relatie zeer slecht of verbroken 
 De relatie tussen de patiënt en zijn ouderfiguren bestaat (bijna) niet meer. Er is bij de betrokkenen  sprake van haat- 
en wraakgevoelens of van verregaande onverschilligheid. De betrokkenen zijn uiterst kritisch over het gedrag van de 
ander of berusten volledig in de situatie. Mogelijk is de relatie verbroken. 
 
9. geen of onvoldoende gegevens beschikbaar op het moment van de registratie 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Als ouderfiguur worden die personen aanzien die instaan/instonden voor het grootste deel van de opvoeding van 
de patiënt. In de regel zijn er 2 ouderfiguren. Het is mogelijk dat er meerdere zijn; bv. wanneer een patiënt in een 
niet-ouderlijk gezin verblijft en tegelijkertijd nog contacten heeft met zijn biologische ouders. Leden van het 
behandelingsteam kunnen niet als ouderfiguren fungeren. De ouderfiguren mogen geen deel uitmaken van het 
behandelingsteam. 
 
2) Wanneer één van de ouderfiguren overleden is, wordt enkel de relatie met de overblijvende ouderfiguur gescoord. 
 
3) Indien de relatie met de ouderfiguren van verschillend kwaliteit is, wordt de laagste kwaliteit gescoord  
(= hoogste cijfer). 
Voorbeeld : 
Indien de patiënt geen contact meer heeft met 1 van zijn ouderfiguren maar wel met de andere, wordt minimum score 
3 aangeduid.  
 
4) Wanneer er omwille van geografische, financiële of andere redenen geen contact is met de ouderfiguren tijdens de 
observatieperiode, maar de patiënt geeft aan dat het contact met hen goed is (= betrouwbare informatie), kan men 
toch ‘goede kwaliteit’ scoren.  
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C.1.3. STEEKPROEFGEGEVENS: ZORGACTIVITEITEN 
 
Deze items hebben betrekking op zorgen en activiteiten die verricht worden door leden van het behandelingsteam 
(dus inclusief stagiairs) bij of aan de patiënt of zijn systeem gedurende de registratieweek. Zo worden bv. in de 
initiatieven voor Beschut Wonen, activiteiten die begeleid worden door externe hulpverleners die niet tot het 
kernteam (= behandelingsteam voor Beschut Wonen) behoren (huisarts, ambulante psychotherapeut, extern juridisch 
adviseur, ...), niet geregistreerd. 
Aangezien heel wat activiteiten op weekbasis worden georganiseerd, omvat de registratieperiode de activiteiten en 
zorgen van 1 kalenderweek.  
 
Voor alle activiteiten gelden de volgende criteria: 
 
1) De activiteit moet het gevolg zijn van een beslissing van het behandelingsteam. Dit veronderstelt een team dat 
op dat ogenblik vertegenwoordigd is door minimum 3 verschillende disciplines. Deze voorwaarde mag ruim 
geïnterpreteerd worden: het is immers niet altijd mogelijk om de uitvoering strikt te laten voorafgaan door een 
dergelijke beslissing. Vaak zal de activiteit gekozen worden in de geest van of binnen de opties van de behan-
delingsstrategie die door het team vooropgesteld werd. 
 
2) De activiteit mag enkel aangeduid worden wanneer ze gedurende de registratieperiode door een daartoe deskun-
dig lid van het behandelingsteam begeleid of verricht werd. 
 
3) Het gaat enkel over directe patiëntenzorg die aan de patiënt of aan zijn systeem verleend wordt. Het kan gaan om 
probleemoriëntaties, begeleidingen, behandelingen of verzorgingen van uiteenlopende aard.  
De activiteiten mogen enkel meegeteld worden wanneer de patiënt of zijn systeem effectief deelnam aan de activiteit. 
Dus een activiteit die voor de patiënt gepland werd in het behandelingsplan maar waaraan de patiënt niet deelnam, 
wordt niet geregistreerd. Enkel het item Begeleiding sociale en juridische problemen (PA08) kan hierop een 
uitzondering vormen. 
 
Activiteiten omtrent indirecte patiëntenzorg worden niet gescoord. Zonder volledig te zijn vernoemen we: verga-
deringen, overleg, planning of beheer, administratieve en logistieke ondersteuning, dossiervorming en -invulling, 
personeelsactiviteiten, beleid en organisatie, documentering, prospectie, vorming, stagebegeleiding of supervisie, 
(bij-)scholing, wetenschappelijk onderzoek, public-relations.   
 
4) Alle gescoorde activiteiten moeten gerapporteerd worden in het patiëntendossier 
 
DE SCORING verloopt volgens één van de volgende schema's: 
 
a)  al of niet van toepassing bij de patiënt gedurende de registratieweek:  
 
  0 =  niet van toepassing tijdens de registratieweek  
 1 =  van toepassing tijdens de registratieweek 
 
b) hoe systematisch werd de activiteit verricht 
 
 0 =  niet van toepassing 
 1 =  1 of meer maal occasioneel 
 2 =  1 of meer maal systematisch: deel uitmakend van een reeks activiteiten (sessies) van die soort,                   
met een vooropgesteld doel en een in de tijd gestructureerde en geplande frequentie. 
  
c) de frequentie  van de activiteit tijdens de registratieweek   0 - 999 maal  
 
d) een gradatie in de toepassing van de activiteit 
 
Deze activiteitenitems worden verdeeld in intervallen die een gradatie weergeven van de mate waarin die activiteit 
van toepassing is. Zo zal de frequentie, de duur (uitgedrukt in uren) of de intensiteit van een activiteit kunnen 
aangeduid worden via een cijfercode overeenkomstig de aangegeven intervallen.  
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Wanneer de activiteiten niet exact uit te drukken zijn in eenheden van uren, wordt er afgerond naar het 
dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij de volgende regel geldt: 30 minuten en minder wordt naar beneden afgerond, 
31 minuten en meer naar boven. 
Voorbeeld:  7u 21 wordt 7u  
   9u 39 wordt 10u. 
 
De duur is de periode tussen de start en het einde van de activiteit. De verplaatsing van de patiënt van en naar het 
lokaal waar de activiteit doorgaat, wordt niet in rekening gebracht. 
 
Algemene opmerking 
Er kunnen geen overlappingen zijn. Elke activiteit kan slechts eenmaal gescoord worden. Wanneer een activiteit als 
item 'x' geregistreerd wordt, kan ze niet nogmaals als item 'y' geregistreerd worden.   
 
Uitzondering  
Een uitzondering op deze regel vormen de items vaste uurroosteractiviteiten individuee en in groep (resp. Pa24 en 
PA25) en Niet-geplande, niet-gestructureerde activiteiten (PA26) die als overzichtsitems per definitie kunnen over-
lappen met de andere items.  
Ook het item Toediening medicatie I.M./S.C./I.D. (PA15) kan een overlapping inhouden met de items Toediening 
psychofarmacologische medicatie (PA13) en Toediening somatische medicatie (PA14). 
 
Om het scoren en het telwerk te vereenvoudigen kunnen de activiteiten per 24 uur geregistreerd worden en 
getotaliseerd over de 7 dagen van de registratieweek, ofschoon voor sommige activiteiten enkel het hoogste cijfer 
van de week aangeduid wordt.  
 
Voor patiënten met intermediair ontslag scoort men steeds ‘0’ voor de dagen van afwezigheid. 
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PA01   PSYCHIATRISCHE URGENTIE 
 
Definitie 
Elke interventie in een acute crisissituatie waarbij het de patiënt of het patiëntsysteem ontbreekt aan voldoende 
controle en beslissingsvermogen om in de actuele situatie adequaat te oordelen en te handelen. De interventie gebeurt 
met het oog op het voorkomen of tot een minimum beperken van de schade die kan worden berokkend aan de 
betrokkenen of aan anderen. 
Voorbeelden:  
 - interventie bij situaties waarin een directe opname/transfer aangewezen is omwille van fysiek gevaar      
voor de omgeving, verwaarlozing, te storend gedrag of om te vermijden dat de familie van de patiënt      
door diens gedrag te sterk geïsoleerd geraakt. 
 - interventie bij familieleden van een patiënt die emotioneel in de war zijn of in paniek geraken naar       
aanleiding van de opname of afzondering van de patiënt 
 - interventie bij hallucinatoir of waangedrag dat een acuut optreden noodzakelijk maakt 
 - interventie bij acute lichamelijke stoornis zoals epilepsiecrisis 
 - interventie (bv.. maagspoeling) bij inname van een te grote hoeveelheid medicatie 
 
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Psychiatrische urgentie wordt pas gescoord als ze minimum 15 minuten duurt. We geven hierbij aan dat deze 
voorwaarde niet te eng mag geïnterpreteerd worden. Als de urgentie aan bovenstaande definitie voldoet, neemt deze 
immers al vlug 15 minuten in beslag, wanneer alle genomen acties meegerekend worden. 
 
2) Indien de psychiatrische urgentie in combinatie met separatie of afzondering voorkomt, wordt de psychiatrische 
urgentie hier niet aangeduid.  
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PA02  ANAMNESE 
 
Definitie 
Hetero- of auto-anamnese: gestructureerd gesprek, in de regel bij het begin van de medische opname met de patiënt, 
het patiëntsysteem, zijn familie of derden met als doel informatie te verzamelen met betrekking tot  
 - de levensloop 
 - de voorgeschiedenis 
 - gezondheidstoestand 
 - leefgewoonten 
 - activiteiten 
 - omgevingscontext van de patiënt  
resulterend in een totaalbeeld. Dit gesprek kan plaatsvinden binnen of buiten de instelling. 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1. beperkte anamnese: 1 uur of minder tijdens de registratieweek 
 
2. uitgebreide anamnese: meer dan 1 uur tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Het uitvoeren van een nieuwe (deel-)anamnese tijdens het verder verblijf van de patiënt wordt slechts aangeduid 
indien het als een duidelijk herkenbaar afzonderlijk anamneseverslag in het dossier is terug te vinden. 
Voorbeeld : 
- heteroanamnese bij de buurman in de derde week van de behandeling. 
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PA03  GESTRUCTUREERDE OBSERVATIE 
 
Definitie 
De geplande observatie van één of meer bio-psychosociale of existentiële aspecten bij een patiënt of het 
patiëntsysteem. Gestructureerde observatie moet hier geïnterpreteerd worden als een diagnostisch instrument, waar 
de activiteit van de hulpverlener centraal staat. 
Deze observatie wordt gestructureerd genoemd wanneer ze gebeurt met behulp van een daartoe bruikbaar 
referentiekader: onderzoeks- of theoretisch schema, beoordelingsschalen of andere instrumenten. Ze wordt 
occasioneel genoemd indien de observatie minder dan 2 maal per jaar plaats vindt en geen deel uitmaakt van een 
periodisch gestructureerde reeks observaties. 
 
Scoremogelijkheden 
0. geen gestructureerde observatie tijdens de registratieweek 
 
1. occasionele, gestructureerde observatie 
 
 De observatie is éénmalig, geen deel uitmakend van een periodisch terugkerende reeks observaties bij deze patiënt.  
  
2. periodische, gestructureerde observatie 
 
 Een gestructureerde observatie die periodisch (minstens 2  maal per jaar) wordt toegepast volgens een zelfde schema 
of schaal. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Aangezien observeren per definitie onderdeel vormt van elke behandeling of deelbehandeling, gaat het hier 
uitsluitend over gestructureerde en geplande observaties. Niet gestructureerde of niet vooraf geplande observaties 
worden hier niet in aanmerking genomen. 
 
2) Observaties als gevolg van separatie of afzondering worden hier niet aangeduid.  
 
3) De MPG-registratie zelf wordt niet in rekening gebracht als gestructureerde observatie. 
 
4) Het evalueren van het slaappatroon en/of -gedrag (de slaapgewoontes) kan hier gescoord worden voor zover de 
activiteit aan de definitie voldoet. 
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PA04  DIAGNOSTISCHE ACTIVITEITEN 
 
Definitie 
Alle activiteiten met betrekking tot diagnosestelling waarbij gegevens via een gestandaardiseerde procedure 
verzameld worden. Deze procedure is het resultaat van een wetenschappelijke methode of onderzoek waarbij de 
betrouwbaarheid en de validiteit werden nagegaan. In de regel wordt gebruik gemaakt van voor die toepassing 
gekende vergelijkingsgroepen of normen.  
Voorbeelden: 
 - CT-scan 
 - psychodiagnostisch onderzoek 
 - medisch-somatisch onderzoek 
 - psychomotorisch bewegingsonderzoek 
 - slaaponderzoek (via een evaluatie van de verschillende fasen van de slaap bv.. REM e.d.) 
 
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het gaat hier niet om 'gestructureerde observatie' (zie PA03). 
 
2) Het gaat hier om 'gestandaardiseerde procedures' gesteund op wetenschappelijke methodes. Gewone 'consultaties' 
worden dus niet gescoord als diagnostische activiteiten. 
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PA05  DIEET 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt op doktersvoorschrift onder dieet staat: beperking van bepaalde spijzen, zouten, vetten,... 
 
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Dieet mag enkel aangeduid worden als er minimum 1 dag van de registratieweek een uitvoering van een 
dieetvoorschrift plaats vindt. 
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PA06  ARBEIDSGERICHTE ACTIVITEITEN 
 
Definitie 
De geplande en gestructureerde activiteiten die gericht zijn op de realisatie of afwerking van producten en/of dien-
sten. Het kan zowel over productieve als niet-productieve activiteiten gaan. 
Dit kan gebeuren in het kader van een reële arbeidssituatie, vrijwilligerswerk, arbeidstherapie of huishoudelijke 
activiteit binnen of buiten de instelling. 
Indien deze activiteit in de instelling geschiedt, wordt deze begeleid door een lid van het behandelingsteam dat 
permanent aanwezig en beschikbaar is voor stimulatie, hulp, instructie en ondersteuning. 
Een gradatie van de duur tijdens de registratieweek van deze activiteiten wordt aangeduid volgens de opgegeven 
intervallen.  
 
Scoremogelijkheden 
De duur in intervallen: 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek: geen arbeidsgerichte activiteiten 
 
1.  minder dan 3 uur arbeidsgerichte activiteiten tijdens de registratieweek 
 
2.  3-15 uur tijdens de registratieweek 
 
3.  meer dan 15 uur 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De activiteit moet gepland en gestructureerd zijn en periodisch terugkerend voor deze patiënt. 
 
2) Voor de scoring voor patiënten van Beschut Wonen, die overdag in een daghospitaal (a, t) verblijven, registreert 
men wat men weet (vanuit het standpunt van het initiatief van Beschut Wonen). Indien de patiënt in daghospitalisatie 
is binnen een psychiatrische instelling worden reeds MPG-formulieren ingevuld door het team van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis, dat op die momenten van de dag verantwoordelijk is voor de behandeling van de bewoner. Aangezien 
het team van het Beschut Wonen die begeleiding niet verricht, wordt dit niet nogmaals gescoord. 
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PA07  TRAINING SOCIO-ECONOMISCHE VAARDIGHEDEN 
 
Definitie 
Een systematisch opgebouwd leerproces, gespreid over een bepaalde tijdsperiode waarbij een concreet gedrag 
omtrent :- boodschappen doen 
  - omgaan met geld 
  - openbaar vervoer 
  - administratieve zelfstandigheid 
  - telefoongebruik  
wordt aangeleerd of in stand gehouden via het hanteren van de consequenties van dat gedrag, volgens nauwkeurig 
omschreven richtlijnen. Het verloop van het gesystematiseerd leerproces wordt regelmatig geëvalueerd. 
De activiteit moet gestructureerd zijn: zowel het omschreven gedrag, de consequenties, de richtlijnen alsook de 
evaluatiemethode dienen vooraf duidelijk omschreven te zijn en terug te vinden in het patiëntendossier. 
  
Scoremogelijkheden 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
De leeractiviteit moet gepland en gestructureerd zijn en periodisch terugkerend voor deze patiënt. 
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PA08  BEGELEIDING BIJ HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN 
 
Definitie 
De geplande en gestructureerde activiteiten die gericht zijn op het aanleren of ondersteunen van huishoudelijke 
taken, zoals bereiden van voedsel, poetsen en schoonmaken van de eigen leefruimte, (af-)wassen, strijken, verstellen. 
De begeleiding kan ingrijpen op verschillende niveaus: toezicht, instructie of samen huishoudelijke activiteiten 
uitvoeren met de patiënt.    
Deze activiteit wordt begeleid door een lid van het behandelingsteam die permanent aanwezig en beschikbaar is voor 
hulp, instructie of ondersteuning.  
Deze activiteiten kunnen binnen of buiten de muren van de psychiatrische voorziening plaats vinden. 
 
Scoremogelijkheden 
0. Geen begeleiding bij huishoudelijke activiteiten tijdens de registratieweek  
 
1. Minder dan 1 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
2. 1 uur à 3 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
3. 4 uur à 8 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
4. 9 uur à 15 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
5. Meer dan 15 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De interventie vormt een uitdrukkelijk deel van het behandelingsplan en is als dusdanig ook verwoord in het 
patiëntdossier. Het toevallig instrueren of mee uitvoeren van activiteiten met de patiënt wordt dan ook niet gescoord.  
Voorbeeld :  
 - wanneer een teamlid al afdrogend contact legt met de patiënt.  
 
2) Het aanleren van telefoneren, boodschappen doen, het omgaan met geld en openbaar vervoer en administratieve 
vaardigheden wordt hier niet geregistreerd. Deze activiteiten worden geregistreerd in het item ‘Training socio-
economische vaardigheden’. 
 
3) Waar ‘PA06. Arbeidsgerichte activiteiten’, de bezigheid, het werk op zich (realisatie, afwerking) benadrukt, ligt 
bij ‘PA08. Begeleiding bij huishoudelijke activiteiten’ de klemtoon op de therapie, het proces van reïntegratie, op het 
bevorderen van de zelfredzaamheid van de patiënt.
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PA09 BEGELEIDING BIJ SOCIO-CULTURELE, MAATSCHAPPELIJKE,VRIJETIJDS- EN 
 DAGBESTEDINGSACTIVITEITEN  
 
Definitie 
De geplande en gestructureerde activiteiten zijn activiteiten die respectievelijk : 
 - een kennismaking met vrijetijdsactiviteiten inhouden, 
 - het verwerven of aanleren van vrijetijdsvaardigheden via spel, beweging, uitstappen, feesten,...  tot      
doel hebben, 
 - een didaktisch of vormend karakter hebben en gericht zijn op socio-culturele of maatschappelijke      
gebeurtenissen, 
 - een invullen van de dag inhouden met het oog op dagstructurering en bezigheid. 
 
Deze activiteiten worden begeleid door een lid van het behandelingsteam die permanent aanwezig en beschikbaar is 
voor hulp, instructie of ondersteuning.  
Deze activiteiten kunnen binnen of buiten de muren van de psychiatrische instelling plaats vinden. 
 
Scoremogelijkheden 
0.   geen begeleiding van socio-culturele, maatschappelijke of vrijetijdsbestedingsactiviteiten tijdens de  
  registratieweek 
  
1.   minder dan 3 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
2.   3 uur à 7 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
3.   8 uur à 15 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
4.   Meer dan 15 uur begeleiding tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De activiteiten van dagbesteding, voornamelijk van toepassing voor het Psychiatrisch Verzorgings-Tehuis, kan 
men (voorlopig) onder dit item scoren.  
 
2) Eenzelfde activiteit kan vaak onder verschillende items geplaatst worden. Het is  aangewezen om de definities van 
de items strikt toe te passen en als richtlijn het doel van de activiteit binnen de behandeling/begeleiding van de 
patiënt te nemen en de activiteit onder het respectievelijke item te scoren. 
Eenzelfde activiteit kan evenwel maar éénmaal gescoord worden. 
Voorbeeld : 
De huishoudelijke activiteit 'koken' kan gescoord worden onder : 
PA 06. Arbeidsgerichte activiteiten; wanneer de realisatie of afwerking van deze taak centraal staat, 
PA 08. Begeleiding bij huishoudelijke activiteiten; wanneer de therapie, het proces van reïntegratie in de de 
maatschappij wordt bedoeld door aanleren van en ondersteuning bieden tijdens de activiteit, 
PA 09. Begeleiding bij socio-culturele, maatschappelijke, vrijetijdsbestedings- en dag-activiteiten; wanneer het 
respectievelijk gaat over : - een kennismaking met vrijetijdsactiviteiten of 

 - het verwerven of aanleren van vrijetijdsvaardigheden of 
 - een activiteit met een didactisch, vormend karakter gericht op socio-culturele  of       
maatschappelijke  gebeurtenissen of 

     - een invullen van de dag met het oog op dagstructurering en bezigheid. 
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PA10   BEGELEIDING BIJ SOCIALE OF JURIDISCHE PROBLEMEN 
 
Definitie   
Interventies en maatregelen (sociaal-administratief werk, contact met derden, toezicht op, ondersteuning en 
begeleiding van de patiënt) met betrekking tot problemen die zich voordoen op het vlak van 
 - beheer van geld en goederen van de patiënt (inkomsten, uitgaven, roerend of onroerend goed) 
 - juridisch-justitiële problemen 
  * burgerrechtelijke problemen:  verkiezingen, 
  * strafrechtelijke problemen: rechtszaken, detinering 
  * sociaal-rechtelijke problemen: OCMW, arbeidsrecht, fiscaliteit 
  * rechtelijke problemen in verband met ziekte/handicap 
    * problemen in verband met toepassingen van de wet op de bescherming van de persoon van   
       de geesteszieke en zijn goederen 
 - verwerven van werk, problemen met werkhervatting 
 - verwerven van een woonst 
 
De interventies hebben zowel betrekking op het zorg- als op het begeleidingsniveau. Een actieve bespreking met de 
patiënt of zijn systeem is er onderdeel van.  
 
Scoremogelijkheden 
0. geen begeleiding tijdens de registratieweek  
 
1. 1 of meer occasionele interventies 
 
 De begeleidingssessie(s) maken geen deel uit van een reeks van interventies die periodisch gestructureerd en 
systematisch is. 
 
2. 1 of meer systematische interventies  
 
 De interventie(s) maken deel uit van een reeks van interventies die periodisch gestructureerd en systematisch is.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Minimumduur van de interventie: 15 minuten. 
 
2) Met 'systematisch' wordt bedoeld: deeluitmakend van een reeks activiteiten (sessies) van die soort, met een 
vooropgesteld doel en een in de tijd gestructureerde en geplande frequentie. 
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PA11  GESPREKSBEGELEIDING: RELATIE PATIËNT- LEEFMILIEU 
 
Definitie 
De verbale begeleidingsprocessen die opgezet worden samen met of voor de patiënt of het patiëntsysteem en die 
betrekking hebben op aspecten van de interactie en de onderlinge verhouding van de patiënt en zijn sociaal netwerk. 
Gespreksbegeleiding moet inhoudelijk eerder strikt opgevat worden, in die zin dat het gaat over de individuele 
problematiek van de patiënt en niet over dagdagelijkse onderwerpen. De gesprekken hebben een therapeutische 
doelstelling en passen in het behandelingsplan van de patiënt. 
Dit item heeft als doel de gespreksbegeleiding te registreren die over het algemeen door verpleegkundigen aan de 
patiënt wordt gegeven, en dit in tegenstelling tot psychotherapie. Maar ook andere disciplines (bv. psychologen) 
doen vaak aan gespreksbegeleiding. 
 
Scoremogelijkheden 
0. geen gespreksbegeleiding bij de relatie patiënt-milieu tijdens de registratieweek 
 
1. 1 of meer occasionele begeleidingsgesprekken 
 
 De begeleidingssessie(s) maakt geen deel uit van een reeks van begeleidingssessies die periodisch  gestructureerd en 
systematisch is. 
 
2. 1 of meer systematische begeleidingsgesprekken  
 
 De begeleidingssessie(s) maakt deel uit van een reeks van begeleidingssessies die periodisch gestructureerd en 
systematisch is rond hetzelfde thema van de relatie patiënt-milieu. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De begeleiding gebeurt individueel of in groep: met de patiënt, met familie of derden, of met enkele patiënten 
samen. 
 
2) Het face-to-face-contact duurt minimum 15 minuten.  
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PA12  PSYCHOTHERAPIE 
 
Definitie 
Onder psychotherapie wordt verstaan: het op een wetenschappelijk verantwoorde, gestructureerde en methodische 
wijze bewerkstelligen, structureren en hanteren van een relatie, voornamelijk via een verbale interactie, waarin 
gebruik gemaakt wordt van, op een theoretisch kader of visie gesteunde, psychologische benaderingswijzen of 
mentale procedures. 
De sessie kan individueel of in groep gebeuren, al of niet met een uitgebreid patiëntsysteem. Van deze sessies wordt 
een gradatie van de duur tijdens de registratieweek aangeduid volgens de opgegeven intervallen. 
 
Scoremogelijkheden 
De duur in intervallen: 
 
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  psychotherapie maar minder dan 1 uur tijdens de registratieweek 
 
2.  1- 2 uur tijdens de registratieweek 
 
3.  3 - 13 uur tijdens de registratieweek 
 
4.  14 uur en meer uur tijdens de registratieweek 
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De sessie wordt geleid door een hiertoe deskundig hulpverlener met een erkende psychotherapie-opleiding   
(bv. psycho-analyse, cliënt-centered, gestalttherapie, gedragstherapie, systeemgeoriënteerde therapie,...) die ook 
effectief de rol en positie heeft van psychotherapeut op de leefeenheid. 
Andere verbale begeleidingsgesprekken worden hier niet aangeduid (kunnen eventueel bij andere items worden 
gescoord).  
 
2) De therapiesessie moet gepland en gestructureerd zijn en moet plaatsvinden in een geschikte therapieruimte of een 
afgeschermd lokaal.  
 
3) We benadrukken dat evenzeer voor de initiatieven van Beschut Wonen psychotherapie moet gebeuren door een lid 
van het behandelingsteam. Extern ambulante psychotherapie in een CGG, e.d. wordt niet meegerekend. Zelfs al 
gebeurt deze door een hulpverlener die lid is van het behandelingsteam, maar terzelfdertijd personeelslid is van een 
dienst CGG en in die laatste functie psychotherapie beoefent. Hetzelfde geldt voor de clinicus die op een 
raadplegingsunit van een Psychiatrisch Ziekenhuis werkt. 
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PA13  TOEDIENING PSYCHOFARMACOLOGISCHE MEDICATIE 
 
Definitie 
Het aantal toedieningen van psychofarmacologische medicatie waarbij hetzij de patiënt, hetzij een lid van het 
behandelingsteam het beheer van de medicatie waarneemt. Dit item heeft de intentie om inzicht te krijgen in de 
hoeveelheid voorgeschreven medicatie die de patiënt neemt. Niet-voorgeschreven medicatie wordt niet 
meegerekend.  
 
Onder psychofarmaca worden de volgende groepen verstaan:  
 - neuroleptica (gewoon) 
 - neuroleptica (long-acting) 
 - tranquillizers minor 
 - hypnotica 
 - antidepressiva 
 - anti-epileptica 
 - anti-parkinson 
 - lithium 
 - noötropica 
 - ontwenningsmiddelen zoals inplantingen of aversiekuur (antabuse, methadon, distraneurine) 
 - medicatie bij seksuele afwijkingen 
 - placebo's 
 - experimentele psychofarmaca 
De vorm of wijze van toediening wordt hier niet in rekening gebracht. 
 
Scoremogelijkheden 
Aantal toedieningen tijdens de registratieweek 
 
0 = geen toediening tijdens de registratieweek 
1 - 999  = aantal toedieningen  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Neem het aantal verschillende psychofarmacologische medicamenten van de 24 uren en vermenigvuldig deze met 
hun frequentie van toediening. Totaliseer dit aantal over de 7 dagen van de registratieweek. 
Voorbeeld : Anafranil 1co 25mg 2 maal per dag = 2 toedieningen  
      Dit gedurende 6 dagen  -> Totaal: 12 toedieningen  
 
2) Verscheidene verpakkingen van eenzelfde medicament via eenzelfde toedieningsweg op hetzelfde tijdstip tellen 
slechts als 1 toediening. 
Voorbeeld : Distraneurine 3co 4maal per dag = 4 toedieningen  
 
3) Oplossingsvloeistoffen die noodzakelijk zijn om een medicament (bv. in poedervorm) via I.M., S.C., of I.D. weg 
te kunnen toedienen, worden niet als een afzonderlijke toediening opgeteld. 
 
4) Ook de medicatie die de patiënt meekrijgt voor een weekend of een korte afwezigheid valt onder 'het beheer van 
het behandelingsteam' en kan hier dus meegeteld worden.  
Wanneer binnen initiatieven voor Beschut Wonen een patiënt voor kortere of langere periode geen gebruik maakt 
van zijn kamer (en bv. een aantal dagen bij zijn ouders verblijft) mag men de gebruikte medicatie meetellen. 
 
5) Voor initiatieven van Beschut Wonen zal bij de meeste patiënten de behandelend geneesheer (ambulante 
psychiater, huisarts, ..) die vaak geen lid is van het (behandelings-) team van Beschut Wonen, de medicatie 
voorschrijven en toedienen. Toch is de medicatie een voorgeschreven behandeling en kan deze dus integraal 
meegerekend worden.  
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PA14  TOEDIENING SOMATISCHE MEDICATIE 
 
Definitie 
Het aantal toedieningen van somatische medicatie met uitzondering van psychofarmaca, waarbij hetzij de patiënt, 
hetzij een lid van het behandelingsteam het beheer van de medicatie waarneemt. Dit item heeft de intentie om inzicht 
te krijgen in de hoeveelheid voorgeschreven medicatie die de patiënt neemt. Niet-voorgeschreven medicatie wordt 
niet meegerekend (idem PA13). 
 
 
Scoremogelijkheden 
Aantal toedieningen tijdens de registratieweek 
 
0 = geen toediening tijdens de registratieweek 
 
1 - 999   = aantal toedieningen  
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Neem het aantal verschillende somatische medicamenten van de 24 uren en vermenigvuldig deze met hun fre-
quentie van toediening. Totaliseer dit aantal over de 7 dagen van de registratieweek. 
Voorbeelden : 
 - Clamoxyl 1co 500mg  4x/dag = 4 toedieningen 
 - Ventolin 2pufjes 3x/dag = 3 toedieningen 
    Indien deze dosering dezelfde blijft voor de hele week = 49 toedieningen   
 
2) Verscheidene verpakkingen van eenzelfde medicament via eenzelfde toedieningsweg op hetzelfde tijdstip tellen 
slechts als 1 toediening. 
Voorbeeld : 
  - Clamoxyl 2co 375 mg   3x/dag = 3 toedieningen 
 
3) Oplossingsvloeistoffen die noodzakelijk zijn om een medicament (bv. in poedervorm) via I.M., S.C., of I.D. weg 
te kunnen toedienen, worden niet als een afzonderlijke toediening opgeteld. 
Voorbeeld : 
 - 10cc fysiologisch serum (als oplossingsmiddel) en  1gr Pentrexyl  = 1 toediening 
 
4) Ook de medicatie die de patiënt meekrijgt voor een weekend of korte afwezigheid valt onder 'het beheer van het 
behandelingsteam' en kan hier dus meegeteld worden.  
Wanneer dus binnen initiatieven voor Beschut Wonen een patiënt voor kortere of langere periode geen gebruik 
maakt van zijn kamer (en bv. een aantal dagen bij zijn ouders verblijft) mag men de gebruikte medicatie meetellen 
(idem PA13). 
 
5) Voor initiatieven van Beschut Wonen zal bij de meeste patiënten de behandelend geneesheer (ambulante 
psychiater, huisarts, ..) die vaak geen lid is van het (behandelings-) team van Beschut Wonen, de medicatie 
voorschrijven en toedienen. Toch is de medicatie een voorgeschreven behandeling en kan deze dus integraal 
meegerekend worden (idem PA13). 
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PA15  TOEDIENING MEDICATIE I.M./S.C./I.D. 
 
Definitie 
Het aantal toedieningen door een lid van het behandelingsteam van medicatie:   
 - intramusculair 
 - subcutaan 
 - intradermaal 
 - bevoorrading van subcutaan ingeplante reservoirs 
   bv. insulinetherapie, pijntherapie 
  
Scoremogelijkheden 
Aantal toedieningen tijdens de registratieweek 
 
0 = geen toediening tijdens de registratieweek 
 
1 - 999   = aantal toedieningen  
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Neem het aantal verschillende medicamenten van de 24 uren en vermenigvuldig deze met hun frequentie van 
toediening. Totaliseer dit aantal voor de 7 dagen van de registratieweek. 
Voorbeeld :  
 - Pentrexyl IM 500mg 2x/dag = 2 toedieningen 
- Calparine SC 0.2mg 3x/dag = 3 toedieningen 
 -> totaal voor deze dag = 5 toedieningen 
 -> 7 dagen in een week = 35 toedieningen 
 
2) Verscheidene verpakkingen van eenzelfde medicament via eenzelfde toedieningsweg op hetzelfde tijdstip tellen 
slechts als 1 toediening.  
 
3) Oplossingsvloeistoffen die noodzakelijk zijn om een medicament (bv. in poedervorm) via I.M., S.C., of I.D. weg 
te kunnen toedienen, worden niet als een afzonderlijke toediening opgeteld. 
Voorbeeld :  
 - 10cc fysiologisch serum (oplosmiddel) + 1gr Pentrexyl = 1 toediening 
 
4) De activiteiten die onder dit item ressorteren, kunnen reeds gescoord worden onder de items Toediening 
psychofarmacologische medicatie (PA13) of Toediening somatische medicatie (PA14). De activiteit mag hier echter 
opnieuw gescoord worden indien ze beantwoordt aan de definitie. 
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PA16  REGISTRATIE VAN BIOLOGISCHE PARAMETERS 
 
Definitie    
Het meten en noteren van één of meerdere van de onderstaande vitale parameters of fysische parameters, ongeacht 
de gebruikte techniek of het gebruikt materiaal.  
Een vitale parameter geeft informatie over levensnoodzakelijke functies zoals ademhaling, bloedsomloop, bewust-
zijn, thermoregulatie. 
Vitale parameters zijn onder andere:  
 - polsslag 
 - ademhalingsfrequentie 
 - arteriële bloeddruk 
 - neurologische tekens 
 - C.V.D. 
 - pulmonaire drukmeting 
 - intracraniële drukmeting 
 - temperatuur 
Fysische parameters geven informatie over alle lichaamsfuncties uitgezonderd de lichaamsfuncties waarover de 
vitale parameters informatie geven. Fysische parameters zijn onder andere: 
 - lichaamsgewicht en -lengte 
 - debietmetingen 
 - fysisch onderzoek van urine, maagvocht, stoelgang, vochtbalans  
 - controle op tekenen van infectie of cuti-reactie 
 - meten van PH 
 - ademtest (blaastest) alcoholgebruik 
 
Scoremogelijkheden 
Van de parameter die tijdens de registratieweek het meest frequent werd genoteerd wordt een gradatie van het aantal 
noteringen naar volgende intervallen aangeduid: 
 
0.  geen notering tijdens de registratieweek 
 
1.  1 notering van de parameter, het meest frequent genoteerd 
 
2.  2 noteringen  
 
3.  3-5 noteringen  
 
4.  6-9 noteringen  
 
5.  10-17 noteringen 
 
6.  18 of meer noteringen  
 
Opmerkingen en aandachtspunten     
1) Kies de parameter die tijdens de registratieweek het meest frequent werd genoteerd. 
 
2) Van deze parameter wordt het aantal metingen dat werd genoteerd in het patiëntendossier tijdens het geheel van 
de 7 dagen van de registratieweek omgezet in een gradatie volgens de aangegeven intervallen. Alleen de frequentie 
van het noteren in het patiëntendossier wordt in aanmerking genomen, niet de frequentie van het meten. 
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PA17  AFNEMEN VAN BLOEDSTAAL 
 
Definitie     
Het afnemen van een bloedstaal via arteriële, veneuze of capillaire weg. 
  
Scoremogelijkheden    
0.  niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1.  van toepassing  
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PA18  WONDVERZORGING 
 
Definitie 
Het geheel van verpleegactiviteiten aan een wonde met een traumatische, accidentele of chirurgische oorsprong. 
Onder verzorging van traumatische wonden worden tevens alle huidaandoeningen vervat. Deze activiteit omvat:  
 - reinigen en ontsmetten van de wonde 
 - aanbrengen van zalf, poeder, medicatie indien nodig 
 - irrigatie indien nodig 
 - aanbrengen van een verband (compres, watten ,...) 
 
Scoremogelijkheden   
Aantal wondverzorgingen in intervallen: 
 
0.  geen wondverzorging tijdens de registratieweek 
 
1.  1-5 wondverzorgingen 
 
2.  6-16 wondverzorgingen 
 
3.  17 of meer wondverzorgingen 
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Deze activiteit kan slechts worden aangeduid indien de verzorging gebeurt door een lid van het behandelingsteam. 
Indien de patiënt zelf de zalf aanbrengt bij een dermatologische aandoening, kan deze activiteit niet worden aange-
duid. 
 
2) Alle wonden die tijdens 1 verzorgingsbeurt op hetzelfde ogenblik verzorgd worden, worden als één wondverzor-
ging geteld. 
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PA19  BEWEGINGSVRIJHEID 
 
Definitie 
De mate waarin de patiënt zich in onderling akkoord met het behandelingsteam buiten de leefeenheid of instelling  
mag begeven. Men registreert enkel de maatregel die ten aanzien van de patiënt genomen werd. Of de patiënt van 
zijn bewegingsvrijheid gebruik maakt, wordt niet in rekening gebracht.  
 
Scoremogelijkheden 
1. verblijft op een leefeenheid met open deuren: mag de instelling verlaten in onderling akkoord 
 
 De patiënt verblijft op een leefeenheid met open deuren. Hij mag zich buiten de instelling begeven in 
 onderling akkoord met het behandelingsteam of mits zich te melden aan het team. 
 
2. verblijft op een leefeenheid met gesloten deuren: mag de instelling verlaten mits toestemming 
      
 Met gesloten deuren wordt bedoeld, het feitelijk gesloten zijn van de deuren van de leefeenheid onafhankelijk van de 
wettelijke reglementering hieromtrent. 
 
3. mits begeleiding buiten de instelling  
 
 De patiënt mag zich buiten de instelling begeven mits begeleiding door een familielid, vriend, buur, medebewoner of 
een lid van het behandelingsteam.  
 Binnen de instelling mag de patiënt zich vrij begeven. Het al of niet gesloten zijn van de deuren van de leefeenheid 
wordt niet in rekening gebracht. 
 
4. mits begeleiding door een lid van het behandelingsteam buiten de leefeenheid  
 
 De patiënt mag zich binnen de leefeenheid vrij begeven en buiten de leefeenheid mits begeleiding door een lid van 
het behandelingsteam 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De maatregel is het gevolg van een beslissing van het behandelingsteam.  
 
2) Zoals bij alle toegediende zorgen: rapportering in het patiëntendossier. 
 
3) Indien verschillende maten van bewegingsvrijheid gedurende de registratieweek toegelaten zijn, wordt de grootste 
bewegingsbeperking aangeduid. 
 
4) Indien de deuren van de leefeenheid effectief gesloten zijn, vult men minimum score 2 in.
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PA20  BEGELEIDING NAAR EN VAN EEN ANDERE DIENST OF INSTELLING 
 
Definitie 
Het fysisch begeleiden van de patiënt door een lid van het behandelings/begeleidingsteam van en naar een andere 
dienst of instelling, hetzij om motorische redenen, hetzij om psychische, hetzij om veiligheidsredenen. 
De begeleiding heen en terug wordt beschouwd als 1 begeleiding.   
 
Scoremogelijkheden 
0. Niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1. Eénmalige begeleiding tijdens de registratieweek 
 
2. Verschillende begeleidingen tijdens de registratieweek 
 
3. Dagelijks begeleiding(-en) tijdens de registratieweek 
 
4. Begeleiding voor elke verplaatsing van de patiënt naar een andere dienst of instelling tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Het toevallig meelopen met de patiënt alsook de niet-doelgerichte begeleidingen worden niet gescoord. 
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PA21  BESCHERMINGSMIDDELEN 
  
Definitie 
Het geheel van maatregelen inzake gebruik en aanbrengen van fixatie- en beschermingsmiddelen, waarbij het gehele 
lichaam of een deel ervan geïmmobiliseerd wordt. 
De gebruikte fixatie- of beschermingsmiddelen kunnen bestaan uit: riemen, onrustbanden, fixeerjas, onrusthekken,... 
Deze activiteit omvat eveneens de regelmatige controle en observatie van de gefixeerde persoon of het gefixeerd 
lichaamsdeel. 
Een gradatie van de duur van de fixatie of bescherming van de patiënt wordt aangeduid. 
 
Scoremogelijkheden 
De duur van de beschermingsmiddelen in intervallen: 
 
0. geen beschermingsmiddelen tijdens de registratieweek 
 
1. minder dan 7 uur tijdens de registratieweek   
 
2. 7 uur of meer toepassing van beschermingsmiddelen tijdens de registratieweek        
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Indien deze activiteit in combinatie met separatie of afzondering voorkomt, worden de beschermingsmiddelen niet 
afzonderlijk aangeduid. 
 
2) Indien verschillende beschermingsmaatregelen tegelijkertijd van kracht zijn, wordt enkel de duur van de 
langstdurende maatregel aangeduid. 
 
3) Dit item komt niet voor binnen de Initiatieven voor Beschut Wonen. Uiteraard kunnen deze middelen aangewend 
worden bij een acute transfert naar een Psychiatrische Instelling of PAAZ (bv. bij een psychotische opstoot). Bij deze 
occasionele gelegenheden, scoort men 1. 
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PA22  AFZONDERING IN ISOLEERKAMER 
 
Definitie 
Het geheel van maatregelen die genomen worden om een patiënt onder te brengen in een daartoe speciaal voorziene 
isoleerkamer al of niet met fixatie omwille van:  
 - fysiek gevaar voor zichzelf 
 - fysiek gevaar voor derden 
 - te sterke agitatie 
 
Deze activiteit omvat eveneens de regelmatige controle en observatie van de patiënt. 
De isoleerkamer is een ruimte die beantwoordt aan alle veiligheidsvoorschriften en biedt maximaal waarborg inzake 
privacy en comfort. 
Zij is per definitie niet de eigen kamer van de patiënt. 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1. van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
 Indien deze activiteit in combinatie met psychiatrische urgentie of beschermingsmaatregelen voorkomt, wordt enkel 
de afzondering aangeduid. 
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PA23  SEPARATIE  (niet in isoleerkamer)   
  
Definitie 
Het geheel van begeleidende maatregelen die genomen worden om voor een al dan niet beperkte tijd en op basis van 
therapeutische overwegingen, een patiënt onder te brengen in zijn kamer of in een aparte ruimte (niet de 
isoleerkamer). Deze activiteit omvat ook regelmatige controle en observatie van de patiënt. 
 
Scoremogelijkheden 
0. niet van toepassing tijdens de registratieweek 
 
1. van toepassing 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Separatie wordt hier niet geregistreerd indien de patiënt in de isoleerkamer ondergebracht wordt. 
 
2)  Indien deze activiteit in combinatie met psychiatrische urgentie of beschermingsmaatregelen voorkomt, wordt 

enkel de separatie aangeduid. 
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PA24 + PA25  VASTE UURROOSTER-ACTIVITEITEN 
 
Definitie   
Alle geplande, gestructureerde en periodisch terugkerende therapeutische activiteiten, zoals gebruikelijk in een 
weekschema gepland, en die gericht zijn op de optimale realisatie van de terugkeer van de patiënt naar het 
maatschappelijk leven.  
Dit omvat o.a. de volgende activiteiten : 
 - algemene ergotherapie 
 - bezigheidstherapie 
 - arbeidsgerichte of schoolse activiteiten 
 - muziek-, expressieve, creatieve en psychomotorische therapie 
 - training in socio-economische vaardigheden 
 - groepsgesprekken in verband met de leefsfeer 
 - psychotherapie 
 - socio-culturele, maatschappelijke en vrijetijdsbestedingsactiviteiten 
 - periodische weekendbesprekingen 
 - systematische gespreksbegeleidingen relatie patiënt-milieu 
 - kinesitherapie 
 - bewegingstherapie 
 - psychomotorische therapie 
 
Het gaat hier om een dubbel-item en moet dus 2 maal gescoord worden. Enerzijds voor de individuele vaste 
uurroosteractiviteiten en anderzijds voor de vaste uurroosteractiviteiten in groep waarvoor een gradatie van de duur 
tijdens de registratieweek wordt aangeduid volgens de opgegeven intervallen. 
Onder 'individueel' wordt verstaan één patiënt of zijn systeem. Met 'groep' wordt een groep patiënten of verschillende 
patiëntsystemen samen bedoeld.  
 
Scoremogelijkheden 
PA24: Vaste uurroosteractiviteiten met 1 patiënt(-systeem)  
0. geen individuele vaste uurroosteractiviteiten tijdens de registratieweek 
1. minstens 1 individuele vaste uurroosteractiviteit tijdens de registratieweek 
 
PA25: Vaste uurroosteractiviteiten met een groep patiënten (of hun systemen), een gradatie aangeduid naar volgen-
de intervallen:  
0.  geen vaste uurroosteractiviteiten in groep tijdens de registratieweek 
1.  minder dan 3 uur tijdens de registratieweek  
2.   3 - 12 uur tijdens de registratieweek  
3.  13 - 18 uur tijdens de registratieweek 
4.  19 - 35 uur tijdens de registratieweek 
5.  meer dan 35 uur tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) De activiteit moet gepland en gestructureerd zijn en periodisch terugkerend voor deze patiënt, of het 
patiëntsysteem of deze groep patiënten. 
 
2) De activiteiten die onder deze 2 items ressorteren, kunnen reeds gescoord zijn onder andere items. Deze acti-
viteiten mogen hier opnieuw gescoord worden. 
 
3) De activiteit mag enkel aangeduid worden wanneer de (het) patiënt (-systeem) effectief deelnam. Een geplande 
activiteit waaraan de patiënt om het even welke reden niet deelneemt, wordt niet aangeduid. 
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4) Wanneer de activiteiten niet exact uit te drukken zijn in eenheden van uren, wordt er afgerond naar het 
dichtstbijzijnde gehele getal. De duur is de periode tussen de start en het einde van de activiteit. De verplaatsing van 
de patiënt van en naar het lokaal waar de activiteit doorgaat, wordt niet in rekening gebracht. 
 
5) Geplande, gestructureerde en in een weekschema opgenomen activiteiten die de patiënt zelfstandig uit eigen 
beweging verricht als onderdeel van zijn dagelijks routinefunctioneren, zoals maaltijden, zelfhygiëne, vrijetijdsbe-
steding, verzorging van huisdieren e.a., worden hier niet gescoord.  
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PA26  NIET-GEPLANDE, NIET-GESTRUCTUREERDE, BEGELEIDENDE ACTIVITEITEN 
 
Definitie   
Alle niet-geplande, niet-gestructureerde begeleidende activiteiten die als functie hebben het opvangen, informeren, 
(extra) motiveren, bezighouden, ontspannen van een patiënt(-systeem) buiten het vaste uurrooster aanbod (zie PA24-
PA25), en die toch specifiek gericht zijn op de optimale realisatie van de terugkeer naar het maatschappelijk leven. 
Deze activiteiten beogen een optimalisering van het behandelingsaanbod of het mogelijk maken hiervan en worden 
begeleid door een lid van het behandelingsteam.   
 
Met niet-gestructureerd wordt bedoeld: eenmalige, onregelmatig terugkerende, toevallige activiteiten die niet in een 
vast weekrooster (kunnen) worden opgenomen en dus geen deel uitmaken van een vast, gepland behandelingsaan-
bod. 
 
De niet-geplande, niet-gestructureerde begeleidende activiteiten omvatten o.a.:  
   - niet-geplande gespreksbegeleidingen relatie patiënt milieu 
   - niet-geplande weekendbesprekingen 
   - niet-geplande groepsgesprekken in verband met de leefsfeer 
   - niet-geplande socio-culturele, maatschappelijke en vrijetijdsbestedingsactiviteiten 
   - niet-geplande bezigheids- of arbeidsgerichte of schoolse activiteiten 
   - motivatiegesprek met de patiënt 
De duur tijdens de registratieweek wordt uitgedrukt in een gradatie volgens de opgegeven intervallen. 
 
Scoremogelijkheden 
De duur in intervallen:  
 
0.  geen niet-geplande, niet-gestructureerde, begeleidende activiteiten tijdens de registratieweek  
1.   minder dan 3 uur tijdens de registratieweek 
2.   3 - 12 uur tijdens de registratieweek 
3.  13 - 18 uur tijdens de registratieweek 
4.  19 - 35 uur tijdens de registratieweek 
5.  36 tot 49 uur tijdens de registratieweek 
6.  50 tot 90 uur tijdens de registratieweek 
7.  meer dan 90 uur tijdens de registratieweek 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Hoewel de activiteit niet-gepland of niet gestructureerd is moet ze toch een duidelijk therapeutische betekenis 
hebben in functie van een optimale realisatie van de terugkeer van de patiënt naar het maatschappelijk leven. 
 
2) De activiteiten die onder dit item ressorteren, kunnen reeds gescoord zijn onder andere items (andere dan PA24-
PA25). Die activiteiten mogen hier opnieuw meegeteld worden. De inhoud van dit item kan ook overlappen met 
psychiatrische urgentie, begeleiding sociale of juridische problemen (occasioneel), gespreksbegeleiding relatie 
patiënt-milieu (occasioneel). 
 
3) De activiteit mag enkel aangeduid worden wanneer een patiënt(-systeem) effectief deelneemt. Een niet-geplande 
activiteit waaraan een patiënt(-systeem) om het even welke reden niet deelneemt, wordt niet aangeduid. 
 
4) Wanneer de activiteiten niet exact uit te drukken zijn in eenheden van uren, wordt er afgerond naar het 
dichtstbijzijnde gehele getal. 
De duur is de periode tussen de start en het einde van de activiteit. De verplaatsing van de patiënt van en naar het 
lokaal waar de activiteit doorgaat, wordt niet in rekening gebracht. 
 
5) Geplande, gestructureerde activiteiten die de patiënt zelfstandig uit eigen beweging verricht als onderdeel van zijn 
dagelijks routinefunctioneren, zoals maaltijden, zelfhygiëne, vrijetijdsbesteding, verzorging van huisdieren e.a., 
worden hier niet gescoord.  
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INFORMATIEBLOK 12:  STEEKPROEFGEGEVENS    
     BEHANDELINGSTEAM 
 
 
C.2. STEEKPROEFGEGEVENS:  BEHANDELINGSTEAM [PT] 
 
Naast bestaande informatiebronnen omtrent de theoretische beschikbaarheid van het personeel (bv. 
erkenningsnormen, financiële gegevens) willen we het effectief gerealiseerde behandelingspotentiëel van een 
leefeenheid in beeld brengen. Dit kan in verhouding tot het geregistreerde functioneren van de patiënt en 
typerende activiteiten een belangrijk beleidsgegeven zijn. 
Voor de personeelsgegevens in het steekproefgedeelte van de M.P.G.-registratie wordt gevraagd om de leden 
van het begeleidings/behandelingsteam te rangschikken in 11 groepen van professionele klassen of 
beroepsgroepen. Deze indeling geldt zowel voor het aantal fulltime-equivalenten als voor het effectief aantal 
gepresteerde uren. 
Om een correct beeld over de verschillende steekproefperiodes te geven, lijkt het het meest aangewezen om geen 
speciale personeelsregelingen uit te werken voor een steekproefperiode. Normalerwijze zullen de activiteiten 
systematisch mee evolueren met het ingezette personeel. 
 
1. Personeel 
 
Onder personeel worden alle personen verstaan die deel uit maken van de multidisciplinair samengestelde groep 
van hulpverleners die de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling van de 
patiënt en dus deel uitmaken van het behandelingsteam. 
Of anders gesteld, enkel het personeel dat deel uitmaakt van de ziekenhuisdiensten (zoals bepaald door art. 68 
van de gecoördineerde ziekenhuiswet van 07/08/1987) wordt in rekening gebracht. De personeelsleden van de 
administratieve, technische, medisch-technische en hoteldiensten worden hier niet in beeld gebracht.  
Voor de instellingen die niet onder de ziekenhuiswet ressorteren, wordt een soortgelijke redenering gehanteerd. 
 
Vrijwilligers, stagiairs, tijdelijk personeel, e.a. kunnen eveneens meegerekend worden, op voorwaarde dat zij 
beantwoorden aan hogerbeschreven definitie. 
 
Het al dan niet behoren tot het behandelingsteam staat los van de financiering van het betrokken personeel. Zo 
kunnen personeelsleden gefinancieerd via IBF (Interdepartementaal Begrotingsfonds) en RVA-stagiairs evenzeer 
behoren tot het behandelingsteam. 
 
We benadrukken voor de initiatieven Beschut Wonen dat het hier over het kern-team van Beschut Wonen gaat. 
 
 
2. Indeling van personeel in beroepsgroepen  
 
2.1. Basisfilosofie 
 
Bij de indeling in groepen geldt dezelfde basisfilosofie als bij de overige steekproefgegevens. De diversiteit van 
de patiënten wordt gemeten via een staal van patiënteneigenschappen, maar niet via alle mogelijke 
eigenschappen. De zorgprocessen worden gemeten via een aantal zorgactiviteiten, maar niet via alle mogelijke 
zorgactiviteiten. Evenzo wordt het behandelingsteam gemeten via een aantal beroepsgroepen, maar wordt het 
behandelingsteam niet uitgesplitst in alle mogelijke beroepsgroepen.  
Bijgevolg zal bijvoorbeeld een psycholoog die 1/10 van zijn tijd als psychomotorentherapeut werkzaam is en 
9/10 als psycholoog werkzaam is, ingedeeld worden in groep 7 (psychologisch en pedagogisch personeel) en dit 
zowel voor het toewijzen van het aantal fulltime-equivalenten als voor de toewijzing van het aantal effectief 
gepresteerde uren.  
 
Het grootste deel van de personeelsleden is eenvoudig in te delen in één van de 11 beroepsgroepen : hun functie 
komt overeen met hun diploma of opleiding. Voor een beperkt aantal personeelsleden wordt de indeling in een 
bepaalde beroepsgroep minder eenduidig. Bijvoorbeeld een kinesist die in de verpleging werkt of een 
psychiatrische verpleegkundige die als muziektherapeut werkzaam is. 
In deze gevallen stelt zich de vraag welk aspect het meest primeert bij de indeling in beroepsgroepen: de 
opleiding, het diploma, de functie of de belangrijkste deeltaak ...? 
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2.2. Algemene regel  
 
Als algemene regel stellen we :  
 
2.2.1. voor leden van het behandelingsteam waarbij de functie overeenkomt met het diploma/ de 
opleiding:  
 
Deel het betrokken personeelslid in volgens zijn diploma/opleiding (met uitzondering van vrijwilligers: zie 
verder). Hierop wordt één belangrijke uitzondering gemaakt nl. voor de sociaal verpleegkundigen (PT05/06 en 
PT17/18). Afhankelijk of zij werken op een leefeenheid of op de dienst maatschappelijk werk, worden zij 
respectievelijk ondergebracht onder sociaal verpleegkundigen werkzaam op een leefeenheid (PT05 en PT06) of 
onder personeel maatschappelijk werk (PT17 en PT18). 
 
Verpleegkundigen die in de verpleging werken, worden ingedeeld volgens hun diploma. M.a.w. enkel 
psychiatrische verpleegkundigen worden in groep 1 ondergebracht.  
Er is voor deze indeling geopteerd om te vermijden dat ieder personeelslid in de psychiatrie als psychiatrisch 
verpleegkundige zou kunnen beschouwd worden. 
 
2.2.2. voor leden van het behandelingsteam waarbij de functie niet overeenkomt met het diploma / de 
opleiding :  
 
2.2.2.1. het betrokken teamlid werkt in de verpleging  
Deel het betrokken teamlid in bij groep 4: ander verzorgend personeel. 
Bv. een psycholoog of kinesist die in de verpleging werkt. 
 
2.2.2.2. het betrokken teamlid werkt niet in de verpleging:  
Deel het betrokken teamlid in bij groep 10: andere leden van het behandelingsteam. 
Bv. een verpleegkundige die als muziektherapeut werkt. 
  
Samengevat:  
We hanteren de (basis-)opleiding, het diploma als richtinggevend waarbij enkel uitzondering gemaakt wordt 
voor die personeelsleden waarbij de functie duidelijk verschillend is van het diploma/de opleiding.  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Deel uitmaken van het behandelingsteam wil zeggen dat er regelmatig feedback naar en overleg met het team 
is. Het is in deze zin denkbaar dat het werk van een pastoraal werker die zich engageert voor therapeutische 
activiteiten die uiteraard in het behandelingsplan worden opgenomen, gescoord kan worden  
 
2) Voor de Initiatieven Beschut Wonen die personeelsleden van verschillende diploma's binnen de functie van 
'Begeleider' plaatsen (waarvoor geen officieel diploma werd voorzien), heeft men de mogelijkheid deze te 
plaatsen onder groep 4 : ander verzorgend personeel of groep 10 : andere leden van het behandelingsteam. Indien 
men van oordeel is dat deze functie onder 9 : Resocialiserend personeel ressorteert, kan men ervoor opteren om 
deze personeelsleden ook hier te scoren. 
 

MPG - versie 01/01/03 



V. Uitgebreide beschrijving van de items - blok 12 - 3 

2.3. Concrete indeling 
 
Concreet delen we personeelsleden als volgt in:  
 
1. Psychiatrisch verpleegkundigen 

enkel A1-en A2- psychiatrische verpleegkundigen qua diploma. 
 
2. Sociaal verpleegkundigen werkzaam op 1 leefeenheid (niet werkzaam op een dienst maatschappelijk werk)  

enkel verpleegkundigen met diploma sociaal verpleegkundige maar beperkt tot diegenen die werkzaam 
zijn op de leefeenheid en dus niet in de dienst maatschappelijk werk. 

 
3. Algemene en andere verpleegkundigen 

enkel A1-en A2-algemene (ziekenhuis)verpleegkundigen en pediatrische verpleegkundigen. 
 
4. Ander verzorgend personeel  

alle andere personeelsleden die werken in de verpleging en verzorging bv. bejaardenhelpsters, sanitaire 
helpsters, kinderverzorgsters maar ook een kinesist in de verpleging. 

 
5. Leerlingen verpleegkundigen en verzorgend personeel (van de groepen 1 t.e.m. 4) 
 
6. Medische staf 

psychiaters, internisten, huisartsen voor zover werkzaam in de instelling.  
exclusief  assistenten, co-assistenten en stagiair(e)s. 

 
7. Psychologisch en pedagogisch personeel 

psychologen, (ortho-)pedagogen, psychologisch assistenten, psychotherapeuten. 
exclusief opvoeders (-sters), onderwijzend personeel.  

 
8. Personeel maatschappelijk werk 

maatschappelijk werkers en  sociaal verpleegkundigen werkzaam op de dienst maatschappelijk werk. 
 
9. Resocialiserend personeel 

bewegings-, ergo-, expressie- , kinesi-, muziek-, tuintherapeuten, psychomotorisch therapeuten,... Ook 
opvoeders of onderwijzers in een opvoedkundige functie  (bv. K-dienst, PVT, ...). 

 
10. Andere leden van het behandelingsteam (inclusief vrijwilligers) 

Voorbeelden : spirituele begeleider of pastoraal werker of een verpleegkundige die als muziektherapeut 
werkt.  
Aangezien vrijwilligers geen personeelsleden zijn in de officiële betekenis, worden zij afzonderlijk 
beschouwd en ondergebracht in groep 10.. 
Let wel : Het gaat hier steeds over professionele vrijwilligers; m.a.w personen die gratis werken en 
ervaring willen opdoen in het werken met patiënten binnen een psychiatrische voorziening, bv. in 
afwachting van een definitieve werksituatie en steeds op voorwaarde dat zij voldoen aan de definitie 
van ‘lid van het behandelingsteam’ (zie hoger). 

 
11. Stagiairs van de groepen 7 tot en met 10, INCLUSIEF geneesheren in opleiding, assistenten, co-assistenten   
      of stagiairs 
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3. Aantal FTE 
 
Met het aantal FTE wordt het theoretisch aantal uren van leden van het behandelingsteam (gedeeld door een 
factor om tot FTE te komen) bedoeld die door de instelling aan de desbetreffende leefeenheid toegewezen zijn 
voor de periode waarin de steekproef valt. Personeel blijft aan een leefeenheid toegewezen bij verlof, ziekte 
zonder vervanging, congres, e.a. Het personeel hoeft dus niet aanwezig te zijn tijdens de steekproefweek. 
De personeelsleden worden gescoord volgens bovenstaande indeling van beroepsgroepen. De steekproef geeft zo 
goed mogelijk de toestand weer tijdens de registratieweek. 
 
Verduidelijking 
1) Dit impliceert dat, wanneer aan een leefeenheid 1 FTE psychiatrisch verpleegkundige is toegewezen en deze 
verpleegkundige gaat voor de steekproefweek in bevallingsverlof en wordt slechts deeltijds vervangen door een 
algemene verpleegkundige en dit nog vóór het begin van de steekproefweek, er slechts 0.5 FTE algemene 
verpleegkundige toegewezen is aan deze leefeenheid op het moment van de steekproefweek. 
 
2) Deze redenering impliceert eveneens dat wanneer aan een leefeenheid 1 FTE psychiatrisch verpleegkundige is 
toegewezen en deze verpleegkundige is toevallig ziek tijdens de steekproefweek, er wel degelijk 1 FTE 
psychiatrische verpleegkundige is toegewezen volgens de directie aan deze leefeenheid op het moment van de 
steekproefweek. Zijn of haar afwezigheid zal blijken uit het aantal effectief gepresteerde uren. 
 
3) Het toegewezen aantal stagiairs (bv. verpleging) per leefeenheid is bijgevolg ook geen theoretisch gemiddelde 
op jaarbasis, maar een getal dat zo goed mogelijk de realiteit weergeeft. Voorbeeld. Lopen er 2 stagiairs stage op 
de leefeenheid 222 tijdens steekproefweek 1, dan bedraagt FTE 2,0. Zijn er voor een bepaalde periode waarin 
toevallig steekproefweek 2 valt geen stagiairs, dan bedraagt FTE 0,0 voor dezelfde leefeenheid. 
 
Het gaat hierbij steeds over het team dat toegewezen werd aan de afdeling in functie van hulpverlening aan 
patiënten/bewoners. Zo kan men bv. voor bepaalde voorzieningen van Beschut Wonen het 
tewerkstellingspercentage dat besteed wordt aan boekhouding, facturatie, administratie op niveau van 
coördinatie en beleid, niet mee opnemen in het aantal FTE. Aangezien een team voor Beschut Wonen veel 
kleiner is dan de gemiddelde teams binnen leefeenheden van een Psychiatrisch Ziekenhuis, PAAZ-dienst of 
Psychiatrisch Verzorgings-Tehuis zullen verschillende items tevens niet ingevuld kunnen worden. Men vult 
steeds '00.00' en '0000' in. 
 
Berekening 
Voor alle disciplines geldt : 1 FTE = 38 uren. Men moet steeds het aantal FTE uitdrukken in verhouding tot 38 
uur. Dat geldt evenzeer voor geneesheren (waar vaak met een voltijds van 24 uur gewerkt wordt) als voor 
stagiairs van eender welke discipline. 
Dit aantal FTE wordt afgerond op 2 cijfers na de komma. 
 
Opmerking 
Voor een aantal artsen (bv. in een zelfstandig statuut) wordt contractueel een aantal te leveren prestaties 
vastgelegd, maar wordt geen vermelding gemaakt van het aantal effectief te presteren uren. Toch moet voor wat 
het aantal FTE betreft een theoretisch getal berekend worden. Het is aangeraden bij de directie de vooropgestelde 
duur van een consultatie te bevragen en te vermenigvuldigen met het aantal te leveren prestaties. Na deling door 
38 bekomt men aldus een theoretische waarde voor het aantal FTE. 
 
Personeel verbonden aan meerdere leefeenheden 
Het is steeds aangeraden bij de directie of beleidsverantwoordelijken te informeren of er effectief geen 
werkverdeling vastgelegd werd. Als er inderdaad geen toewijzing aan de leefeenheden plaatsvond, kan je alsnog 
vragen om dat te doen bijvoorbeeld op basis van het aantal bedden of andere parameters. Het kan ook helpen om 
een werkverdeling te laten maken door het personeel zelf, waarbij het ‘gemiddeld’ aantal uren dat besteed wordt 
aan patiënten van de betreffende leefeenheden als uitgangspunt wordt genomen. 
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Opmerking 
Wanneer de MPG-verantwoordelijke geconfronteerd wordt met een behandelingsteam dat binnen eenzelfde 
werkcontext voor een leefeenheid met T-patiënten en een leefeenheid met PVT-patiënten instaat, is het 
aangeraden het aantal FTE te berekenen door een versleuteling van het totaal aantal FTE op basis van het aantal 
patiënten. We wijzen hier op het feit dat het over twee verschillende soorten van psychiatrische voorzieningen 
gaat, met normalerwijze gescheiden teams. 
 
 
4. Aantal uren 
 
Met het aantal uren 'Effectief gerealiseerd als lid van het behandelingsteam' over de hele steekproefperiode, 
wordt bedoeld dat het teamlid gedurende die uren effectief gewerkt heeft en actief verbonden was aan de 
leefeenheid in functie van behandelactiviteiten. 
 
Voor de berekening van het effectief aantal gepresteerde uren, mag men uitgaan van de aanwezigheid van het 
betrokken lid van het behandelingsteam in de instelling en deze tijd verminderen met de uren die geen verband 
houden met directe of indirecte patiëntenzorg.  
Voor teamleden, voltijds verbonden aan één leefeenheid in functie van behandelactiviteiten  
(bv. verpleegkundigen), zullen quasi alle uren van hun werktijd meegerekend kunnen worden. Voor teamleden 
die slechts deeltijds verbonden zijn aan de leefeenheid (bv. therapeuten, geneesheren) wordt het aantal uren 
gerekend (of ingeschat) die zij effectief gerealiseerd hebben in functie van behandelactiviteiten voor de 
betrokken leefeenheid.  
 
Welke activiteiten worden meegerekend ? 
* Directe patiëntenzorg : 
 - verzorgingen,  
 - praktisch werk : beddenopmaak, vaat, ... 
 - begeleidingen, 
 - therapieën  
 - wachtdienst : periodes van actieve behandelinterventie 
 - onderzoeken met of aan de patiënt (of het patiëntsysteem).  
 
* Indirecte patiëntenzorg  
 - patiëntbesprekingen, 
 - teamoverleg,  
 - briefings,  
 - telefonisch overleg 
 - administratie in patiëntdossier,  
 - informatie (gericht doornemen van literatuur, documentatie in functie van de behandeling van een    
opgenomen patiënt) 
 - e.a. steeds omtrent directe patiëntenzorg. 
 
Opmerkingen 
1) Uiteraard kan vrijwel de volledige tijd van de nachtverpleegkundigen meegerekend worden. 
 
2) Taken van de nachtwaak zoals klaarzetten van de medicatie, doen van een nachtronde, permanentie in het 
nachtlokaal, enz... kunnen evenzeer meegerekend worden. 
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Welke activiteiten worden niet meegerekend ? 
Activiteiten die niet rechtstreeks verbonden zijn met de lopende behandeling van de patiënt of het 
patiëntsysteem, worden niet meegerekend.  Dit zijn bijvoorbeeld: 
 - personeelsadministratie (loon, verlof e.a.) en -selectie,  
 - instellings- of leefeenheidsbeleid en -organisatie,  
 - wachtdienst: periode zonder actieve behandelinterventie,  
 - planning en organisatie,  
 - logistieke ondersteuning,  
 - vorming en (bij)scholing, supervisie en stagebegeleiding, het volgen van een opleiding, 
 - documentatie, literatuurstudie, wetenschappelijk onderzoek, 
- specifieke activiteiten zoald bv. het volgen van een vergadering van de ondernemingsraad. 
 
Opmerking 
Het is evident dat wettelijk voorziene pauzes en onderbrekingen van het personeel niet meegerekend kunnen 
worden. 
 
Versleuteling bij groepsactiviteiten 
* Indien 2 leden van eenzelfde behandelingsteam (al dan niet van dezelfde professionele klasse) een groepssessie 
organiseren voor patiënten van eenzelfde leefeenheid, worden de gepresteerde uren meegerekend bij de uren van 
de respectievelijke professionele klasse voor de desbetreffende leefeenheid. 
Voorbeeld:  
een psycholoog begeleidt samen met een psychiatrische verpleegkundige een groepstherapie van anderhalf uur 
voor patiënten van leefeenheid 332. Dit resulteert in  
 +1,5 uur voor de groep van de psychiatrisch verpleegkundigen van leefeenheid 332 
 +1,5 uur voor de groep van het psychologisch en pedagogisch personeel van leefeenheid 332. 
 
* Indien 2 leden van eenzelfde behandelingsteam een groepssessie organiseren voor patiënten van verschillende 
leefeenheden, wordt het aantal gepresteerde uren versleuteld à rato van het aantal deelnemers van elke 
leefeenheid en dus verdeeld over de betrokken leefeenheden. 
Voorbeeld:  
een psycholoog begeleidt samen met een psychiatrische verpleegkundige een groepstherapie van anderhalf uur 
voor 3 patiënten van leefeenheid 332, 3 van 412 en 2 van 508. Deze activiteit wordt als volgt verrekend :  
- voor leefeenheid 332 :   
  + 0.56 uur [(1.5 uur/8)*3] voor de groep van de psychiatrisch verpleegkundigen 
   + 0.56 uur voor de groep van het psychologisch en pedagogisch personeel 
- voor leefeenheid 412 : 
   + 0.56 uur [(1.5 uur/8)*3] voor de groep van de psychiatrisch verpleegkundigen 
   +0.56 uur voor de groep van het psychologisch en pedagogisch personeel 
- voor leefeenheid 508 : 
   + 0.375 uur [(1.5 uur/8)*2] voor de groep van de psychiatrisch verpleegkundigen  
   + 0.375 uur voor de groep van het psychologisch en pedagogisch personeel 
 
De totalen per discipline per registratieweek (m.a.w. geglobaliseerd over 7 dagen) worden afgerond naar gehele 
uren, waarbij de volgende regel geldt: 30 minuten en minder wordt naar beneden afgerond, 31 minuten en meer 
naar boven. 
Dus:  7u 21 wordt 7  
  9u.39 wordt 10 
 
Opmerkingen 
1) Het aantal ingezette uren kan enkel berekend worden binnen de periode van opname (facturatie) in een 
psychiatrische dienst. Zo kunnen gesprekken voorafgaand aan de opname door een privé-psychiater die tevens in 
een PAAZ-dienst werkt niet meegerekend worden, wat betreft het aantal ingezette uren, wanneer deze in de 
privé-praktijk plaatsvinden. 
 
2) Wanneer een hulpverlener wordt opgeroepen naar een andere leefeenheid om assistentie te verlenen, 
bijvoorbeeld bij acute agressie, telt men het aantal ingezette uren bij deze andere leefeenheid bij. 
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PT01  DATUM REGISTRATIEDAG 
 
Definitie 
De dag waarop de steekproefgegevens geregistreerd worden. Dit is steeds de laatste dag van de registratieweek.  
 
Scoremogelijkheden 
De datum van de registratiedag: dd/mm/jjjj  
 
 
PT02  ID-NUMMER VAN DE LEEFEENHEID 
 
Definitie 
De leefeenheid is een groep van patiënten die samenleven, eten, ontspannen én die verblijven in een herkenbaar 
architecturaal afgescheiden (deel van een) gebouw terwijl zij begeleid en/of behandeld worden door eenzelfde 
team van hulpverleners, het behandelings/begeleidingsteam. 
De leefeenheid vormt de basis van waaruit de beslissingen aangaande de behandeling van de patiënt door het 
behandelings/begeleidingsteam genomen worden en de zorgen toegediend worden. Het vormt de leefeenheid van 
de patiënt. Niet zelden worden binnen een leefeenheid nog verscheidene behandelingsgroepen onderscheiden. 
 
Scoremogelijkheden 
De psychiatrische instelling kent een uniek identificatienummer toe aan elke leefeenheid die zij onderscheidt. 
Het identificatienummer kan enkel bestaan uit getallen, gaande van 1 tot 998. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Het nummer van de leefeenheid is gekoppeld aan het behandelings/begeleidingsteam en niet aan een gebouw 
of verdieping. Dit impliceert dat het nummer van de leefeenheid identiek blijft bij een verhuis van leefeenheden 
in het gebouw van de psychiatrische instelling. 
 
2) De hier geregistreerde nummers van leefeenheden dienen identiek te zijn aan de nummers van de 
leefeenheden, zoals ze weergegeven worden in de structuurgegevens. 
 
 
PT03 en PT04  PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN  (A1 & A2) 
 
Scoremogelijkheden 
PT03  Aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid 
 Een getal van 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
  
PT04  Aantal effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
 
 
PT05 en PT06  SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGEN WERKZAAM OP 1 LEEFEENHEID 
 
Definitie 
Hier worden enkel sociaal verpleegkundigen geregistreerd die exclusief op de leefeenheid werken en (voor die 
leefeenheid) niet verbonden zijn aan een dienst maatschappelijk werk. 
 
Scoremogelijkheden 
PT05   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75 
 
 PT06   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
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PT07  en PT08  ALGEMENE EN ANDERE VERPLEEGKUNDIGEN 
 
Definitie 
Andere verpleegkundigen dan de bovengenoemde. 
 Bijvoorbeeld: algemene of pediatrisch verpleegkundigen 
 
Scoremogelijkheden 
PT07   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT08   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
 
 
PT09 en PT10  ANDER VERZORGEND PERSONEEL 
  
Definitie 
 Bijvoorbeeld: bejaardenhelpster, sanitair helpster 
 
Scoremogelijkheden 
PT09   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
 
PT10   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
 
 
PT11 en PT12  STAGIAIRS VERPLEEGKUNDIG EN VERZORGEND PERSONEEL 
 
Definitie 
De leerlingen en stagiairs van de beroepsgroepen 1 tot 4.  
 
Scoremogelijkheden 
PT11  Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT12   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
   
PT13  en PT14  MEDISCHE STAF 
  
Definitie 
Enkel geneesheer-specialisten of huisartsen worden hier in rekening gebracht. 
Bijvoorbeeld: psychiater, internist, geriater, 
    
Scoremogelijkheden 
PT13   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid 
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT14   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Reeds gediplomeerde artsen die zich in een specialiteit verder bekwamen assistenten-psychiatrie) of 
doctoraatsstudenten in de geneeskunde (co-assistenten of stagiairs) worden hier niet meegerekend. (zie PT24 en 
PT25). 
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PT15 en PT16  PSYCHOLOGISCH EN PEDAGOGISCH PERSONEEL 
  
Definitie 
Bijvoorbeeld:  psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten 
 
Scoremogelijkheden 
PT15  Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT16  Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
 
 
PT17  en PT18   PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERK 
  
Definitie 
Bijvoorbeeld: maatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen verbonden aan een dienst maatschappelijk 
werk of aan een sociale dienst 
 
Scoremogelijkheden 
PT17   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
  
PT18   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid .  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
   
 
PT19  en PT20  RESOCIALISEREND PERSONEEL 
  
Definitie 
Bijvoorbeeld: ergo-, kinesi-, bewegingstherapeuten, psychomotorisch creatieve of expressieve therapeuten 
 
Scoremogelijkheden 
PT19   Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
  
PT20  Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
  
 
PT21 en PT22   ANDERE LEDEN VAN HET BEHANDELINGSTEAM 
 
Scoremogelijkheden 
PT21  Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT22   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
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PT23  en PT24   STAGIAIRS exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel  
  
Definitie 
Leerlingen, stagiairs of assistenten van de beroepsgroepen 6 tot 10. 
 
Scoremogelijkheden 
PT23  Het aantal full-time-equivalenten toegewezen aan deze leefeenheid  
 Een getal 2 cijfers en 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 12.75   
   
PT24   Effectief gepresteerde uren in het behandelingsteam van deze leefeenheid  
 Een getal van 4 cijfers zonder decimalen. Bijvoorbeeld: 0215 
   
Opmerkingen en aandachtspunten 
Reeds gediplomeerde artsen die zich in een specialiteit verder bekwamen (assistenten-psychiatrie) of 
doctoraatsstudenten in de geneeskunde (co-assistenten of stagiairs) worden hier wel meegerekend.  
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D. GEREALISEERDE VERPLEEGDAGEN 
 
 
De gerealiseerde verpleegdagen worden per kwartaal geregistreerd en samen met de andere gegevens (structuur- 
en procesgegevens) naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu verzonden. 
 
RR01  KWARTAAL VAN HET JAAR 
 
Definitie 
Het kwartaal of trimester waarop de gegevens betrekking hebben. 
 
Scoremogelijkheden 
1 =  De gegevens hebben betrekking op het eerste kwartaal van het jaar, in casu op gegevens van de 

maanden januari tot en met maart. 
 
2 =  De gegevens hebben betrekking op het tweede kwartaal van het jaar, in casu op gegevens van de 

maanden april tot en met juni. 
 
3 =  De gegevens hebben betrekking op het derde kwartaal van het jaar, in casu op gegevens van de 

maanden juli tot en met september. 
 
4 =  De gegevens hebben betrekking op het vierde kwartaal van het jaar, in casu op gegevens van de 

maanden oktober tot en met december. 
 
        
RR02  KENLETTER VAN DE DIENST / INSTELLINGSCODE 
 
Definitie 
Met dienst wordt de behandeldienst bedoeld, namelijk het statuut van patiënt, uitgedrukt in de kenletter onder 
dewelke de patiënt behandeld wordt, niet als structuurgegeven van het bed waarin de patiënt behandeld wordt. 
Kenletters voor Psychiatrische Verzorgings-Tehuizen en Initiatieven Beschut Wonen bestaan niet. 
Overeengekomen werd om hiervoor respectievelijk de instellingscodes Q en R te gebruiken. 
Het statuut Sp-Psychogeriatrie dient gescoord te worden onder de code van de kenletter T. 
 
Scoremogelijkheden 
Volgende kenletters kunnen gescoord worden: A, A1, A2, K, K1, K2, T, T1, T2, TFB, TFP, VP. 
 
A : dienst neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling 
A1 : dagverpleging in A-dienst 
A2 : nachtverpleging in A-dienst 
K : dienst neuro-psychiatrie voor kinderen 
K1 : dagverpleging in K-dienst 
K2 : nachtverpleging in K-dienst 
T : dienst neuro-psychiatrie voor behandeling, en SP-bedden psychogeriatrie. 
T1 : dagverpleging in T-dienst 
T2 : nachtverpleging in T-dienst 
TFB : gezinsverpleging 
TFP : gezinsverpleging 
VP : psychogeriatrie 
 
Volgende instellingscodes kunnen gescoord worden : Q, R. 
 
Q : Psychiatrisch Verzorgings-Tehuis 
R : Beschut Wonen 
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RR03  GEMIDDELD AANTAL BEDDEN VOOR VOLLEDIGE HOSPITALISATIE 
 
Definitie 
Het gemiddeld aantal budgettaire plaatsen of bedden opgesteld volgens de vigerende erkenningsnormen in de 
dienst gedurende het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.  
Voor de berekening van het gemiddeld aantal wordt vertrokken van het aantal plaatsen/bedden die erkend, 
voorlopig erkend en/of verlengd voorlopig erkend zijn voor volledige hospitalisatie.  
Het aantal erkende plaatsen/bedden per dag is de som van deze 3 soorten erkende plaatsen/bedden.  
Het gemiddelde aantal is het gemiddelde van het aantal erkende plaatsen/bedden voor elke dag van het kwartaal 
in deze dienst. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 6 cijfers aangevuld met 2 decimalen. Bijvoorbeeld: 00100.23 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Enkel het aantal erkende plaatsen/bedden volgens het meest recente erkenningsbesluit wordt meegerekend. 
 
2) De zogenaamde "noodbedden/plaatsen" welke uitsluitend worden aangewend bij crisistoestanden of massale 
evacuatie naar de inrichting, worden hier niet meegerekend. 
Worden eveneens niet meegerekend:   
- de bedden in onderzoekskamers of in de polikliniek en in de spoedgevallendiensten voor zover het  niet gaat 
om bedden erkend onder de kenletter van een hospitalisatiedienst 
- plaatsen/bedden voor daghospitalisatie en niet als dusdanig erkend 
- de bedden voor het personeel 
 - de bedden voor begeleidende familieleden 
 
3) Bedden, tijdelijk buiten gebruik wegens onderhoudswerken, ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van 
geschoold personeel, worden wel meegerekend als erkende bedden. 
 
 
RR04  GEMIDDELD AANTAL BEDDEN VOOR PARTIELE HOSPITALISATIE 
 
Definitie 
Het gemiddeld aantal budgettaire plaatsen of bedden opgesteld volgens de vigerende erkenningsnormen in de 
dienst gedurende het kwartaal waarop de gegevens betrekking hebben.  
Voor de berekening van het gemiddeld aantal wordt vertrokken van het aantal plaatsen/bedden die erkend, 
voorlopig erkend en/of verlengd voorlopig erkend zijn voor partiële hospitalisatie.  
Het aantal erkende plaatsen/bedden per dag is de som van deze 3 soorten erkende plaatsen/bedden.  
Het gemiddelde aantal is het gemiddelde van het aantal erkende plaatsen/bedden voor elke dag van het kwartaal 
in deze dienst. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 6 cijfers aangevuld met 2 decimalen. 
Bijvoorbeeld: 00100.23 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
1) Enkel het aantal erkende plaatsen/bedden volgens het meest recente erkenningsbesluit wordt meegerekend. 
 
2) De zogenaamde "noodbedden/plaatsen" welke uitsluitend worden aangewend bij crisistoestanden of massale 
evacuatie naar de inrichting, worden hier niet meegerekend. 
Worden eveneens niet meegerekend:   
- de bedden in onderzoekskamers of in de polikliniek en in de spoedgevallendiensten voor zover het niet gaat om 
bedden erkend onder de kenletter van een hospitalisatiedienst 
- plaatsen/bedden voor daghospitalisatie en niet als dusdanig erkend 
- de bedden voor het personeel 
 - de bedden voor begeleidende familieleden 
 
3) Bedden, tijdelijk buiten gebruik wegens onderhoudswerken, ontsmettingsdoeleinden of bij ontstentenis van 
geschoold personeel, worden wel meegerekend als erkende bedden. 
 
4) Voor de initiatieven van Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-Tehuizen scoort men hier 
steeds '00000.00' omdat het item niet van toepassing is. 
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RR05  MAAND 1 VAN HET KWARTAAL 
 
Definitie 
De aanduiding van de eerste maand van het kwartaal, waarop de verpleegdagen betrekking hebben. 
 
Scoremogelijkheden 
01 = Januari 
04 = April 
07 = Juli 
10 = Oktober 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Elke maand wordt met een getal van twee cijfers aangeduid. Indien het nummer van de maand kleiner is dan 10, 
wordt het cijfer voorafgegaan door een "0". 
 
 
RR06  AANTAL GEREALISEERDE VOLLEDIGE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 1 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de eerste maand van het aangegeven 
kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Voor de Initiatieven van Beschut Wonen begrijpt men onder het aantal gerealiseerde verpleegdagen het totaal 
(over alle leefeenheden / huizen) aantal verblijfsdagen gedurende een maand. De gegevens worden om het 
kwartaal voor 3 maanden ingegeven in het MPG-programma. Deze informatie wordt nu ook reeds door de 
Initiatieven Beschut Wonen maandelijks bijgehouden, omdat ze o.a. onder die vorm op het einde van het jaar 
verzonden wordt naar het Ministerie van Volksgezondheid. 
 
 
RR07  AANTAL GEREALISEERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 1 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de eerste maand van het 
aangegeven kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'. 
 
 
RR08  AANTAL GEREALISEERDE GEPONDEREERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN  
           IN MAAND 1 
Het betreft hier een facultatief gegeven (men is niet verplicht dit veld in te vullen). (Cfr. 1ste Revisiefase) 
 
Definitie 
De som van alle gerealiseerde partiële verpleegdagen, elk vermenigvuldigd met het percentage van de hele 
verpleegdagprijs waaraan hij gefactureerd werd in de eerste maand van het aangegeven kwartaal. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'.  
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RR09  MAAND 2 VAN HET KWARTAAL 
 
Definitie 
De aanduiding van de tweede maand van het kwartaal, waarop de verpleegdagen betrekking hebben. 
 
Scoremogelijkheden 
02 = Februari 
05 = Mei 
08 = Augustus 
11 = November  
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Elke maand wordt met een getal van twee cijfers aangeduid. Indien het nummer van de maand kleiner is dan 10, 
wordt het cijfer voorafgegaan door een "0". 
 
 
RR10  AANTAL GEREALISEERDE VOLLEDIGE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 2 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de tweede maand van het aangegeven 
kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Voor de Initiatieven van Beschut Wonen begrijpt men onder het aantal gerealiseerde verpleegdagen het totaal 
(over alle leefeenheden / huizen) aantal verblijfsdagen gedurende een maand. De gegevens worden om het 
kwartaal voor 3 maanden ingegeven in het MPG-programma. Deze informatie wordt nu ook reeds door de 
Initiatieven Beschut Wonen maandelijks bijgehouden, omdat ze o.a. onder die vorm op het einde van het jaar 
verzonden wordt naar het Ministerie van Volksgezondheid. 
 
 
RR11  AANTAL GEREALISEERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 2 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de tweede maand van het 
aangegeven kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'. 
 
 
RR12  AANTAL GEREALISEERDE GEPONDEREERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN  
            IN MAAND 2 
Het betreft hier een facultatief gegeven (men is niet verplicht dit veld in te vullen). (Cfr. 1ste Revisiefase) 
 
Definitie 
De som van alle gerealiseerde partiële verpleegdagen, elk vermenigvuldigd met het percentage van de hele 
verpleeg/verblijfsdagprijs waaraan hij gefactureerd werd 
in de tweede maand van het aangegeven kwartaal. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'. 
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RR13  MAAND 3 VAN HET KWARTAAL 
 
Definitie 
De aanduiding van de derde maand van het kwartaal, waarop de verpleegdagen betrekking hebben. 
 
Scoremogelijkheden 
03 = Maart 
06 = Juni 
09 = September 
12 = December 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Elke maand wordt met een getal van twee cijfers aangeduid. Indien het nummer van de maand kleiner is dan 10, 
wordt het cijfer voorafgegaan door een "0". 
 
 
RR14  AANTAL GEREALISEERDE VOLLEDIGE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 3 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de derde maand van het aangegeven 
kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Voor de Initiatieven van Beschut Wonen begrijpt men onder het aantal gerealiseerde verpleegdagen het totaal 
(over alle leefeenheden / huizen) aantal verblijfsdagen gedurende een maand. De gegevens worden om het 
kwartaal voor 3 maanden ingegeven in het MPG-programma. Deze informatie wordt nu ook reeds door de 
Initiatieven Beschut Wonen maandelijks bijgehouden, omdat ze o.a. onder die vorm op het einde van het jaar 
verzonden wordt naar het Ministerie van Volksgezondheid. 
 
 
RR15  AANTAL GEREALISEERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN IN MAAND 3 
 
Definitie 
Het aantal dagen dat aan minder dan 100% aan het RIZIV gefactureerd werd in de derde maand van het 
aangegeven kwartaal 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'. 
 
 
RR16  AANTAL GEREALISEERDE GEPONDEREERDE PARTIELE VERPLEEGDAGEN  
            IN MAAND 3 
Het betreft hier een facultatief gegeven (men is niet verplicht dit veld in te vullen). (Cfr. 1ste Revisiefase) 
 
Definitie 
De som van alle gerealiseerde partiële verpleegdagen, elk vermenigvuldigd met het percentage van de hele 
verpleegdagprijs waaraan hij gefactureerd werd in de derde maand van het aangegeven kwartaal. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van maximum 8 cijfers aangevuld met 2 decimalen. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze items zijn niet van toepassing voor de Initiatieven Beschut Wonen en voor de Psychiatrische Verzorgings-
Tehuizen. Men scoort '00000000.00'. 
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VI. EXPORT NAAR DE FOD VOLKSGEZONDHEID  
 
 
Elk kalenderjaar wordt binnen de MPG-registratie verdeeld in twee statistische periodes. De eerste loopt vanaf 1 
januari tot en met 30 juni. De tweede loopt vanaf 1 juli tot en met 31 december.  
 
Achtereenvolgens wordt stilgestaan bij: de procedure en kalender; de kwaliteit van de verzending; de kenmerken 
van de verzending; de inhoud van de verzending, de gemeenschappelijke header van de exportrecords, de velden 
eigen aan de exportrecords en de recordtekening.  
 
 
1 PROCEDURE EN KALENDER 
 
Na het einde van elke statistische periode worden de gegevens opgenomen in een verzending naar de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De verzending 1 
gebeurt ten laatste 3 maanden na de afgelopen statistische periode, dit is uiterlijk 30 september en 31 maart. 
Het staat elke instelling vrij de gegevens vóór deze einddatum te verzenden. ( De voorwaarde is dat al de ID-
records die in de betreffende statistische periode werden geopend door een intermediair psychiatrisch ontslag, 
intussen werden afgesloten door de intermediaire heropname van de patiënt.) 
 
De FOD zal de gegevens van de ontvangen verzending controleren en naar de instelling een controlerapport 1 
betreffende het kwaliteitsniveau van de ontvangen gegevens versturen. Aangezien de controle op de ontvangen 
gegevens in volgorde van ontvangst gebeurt, hebben de instellingen er een reëel belang bij deze gegevens zo snel 
mogelijk te verzenden. Hierdoor beschikken ze over meer tijd voor een eventuele correctie van de gegevens. 
 
Ligt het kwaliteitsniveau beneden de door de FOD bepaalde marges, dan wordt de volledige verzending 
geweigerd en moet een volledig nieuwe verbeterde zending nl. verzending 2, naar worden verstuurd, ten laatste 
30 kalenderdagen gerekend vanaf de dag van verzending van het controlerapport 1. 
 
De FOD controleert de verbeterde zending 2 bij ontvangst. Wanneer het kwaliteitsniveau nog steeds te laag is 
worden nieuwe correcties gevraagd: controlerapport 2. Daarop moet de instelling binnen de 30 kalenderdagen 
een volledig nieuwe verbeterde zending nl. verzending 3 naar opsturen. 
    
 
2 KWALITEIT VAN DE VERZENDING 
 
De FOD controleert de verzending op 3 criteria waarvan de exacte specificaties later zullen worden meegedeeld. 
Het programma zal het kwaliteitsniveau van de gegevens t.o.v. deze criteria controleren, vóór verzending.  
 
2.1. Niet ingevulde velden: 
 
Dit betekent dat een zending geweigerd en voor verbetering teruggestuurd wordt wanneer, over het geheel 
van al de records in de zending, meer dan 1 % van de aangeduide items niet werden ingevuld. 
Als niet ingevuld worden enkel die aangeduide items geteld waarvoor geen score werd gegeven waar er een 
noodzakelijk was.  
 
2.2. Velden waarin de code onbekend werd ingevuld: 
 
Dit betekent dat een zending geweigerd en voor verbetering teruggestuurd wordt wanneer, over het geheel 
van al de records in de zending, in meer dan 2 % van de aangeduide items de code onbekend werd ingevuld. 
 
De MA-records van de patiënten met medisch-psychiatrische opnamedatum vóór 1 april 1996 (voor PZ en 
PAAZ) en vóór 1 januari 1998 (voor PVT en Beschut Wonen) worden hierin niet meegerekend. 
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Voor bepaalde items wordt voor de kortverblijven (van maximaal 72 uur of 3 kalenderdagen) een uitzondering 
gemaakt op de kwaliteitscontrole betreffende de percentages onbekenden. Het is immers niet steeds mogelijk of 
relevant bij zeer korte opnames voor de hulpverlener-informatiebron om alle MPG-informatie te verkrijgen van 
de patiënt. 
 

 Deze items worden aangeduid door dit teken. 
 
Het betreft de volgende items: 

- in blok 2 : MA11 Leefmilieu voor Opname, MA12 Type Laatst Beëindigd Onderwijs, MA13 Niveau 
Laatst Beeindigd Onderwijs, MA14 Beroepsstatus bij Opname, MA15 Huidig of Laatste Hoofdberoep 

- in blok 11 : PF08 Openbaar vervoer, PF09 Boodschappen, PF10 Omgaan met geld, PF11 
Administratieve zelfstandigheid, PF12 Mate van initiatief, PF13 Vrije tijd, PF14 Sociaal aanvaardbaar 
gedrag, PF16 Terugkoppeling op zelfpresentatie, PF17 Bijdrage aan en het in stand houden van de sfeer, 
PF18 Belangen van anderen in de maatschappij, PF19 Daadwerkelijke band  met vrienden en kennissen,  
PF20 Relationeel functioneren t.a.v. medebewoners, PF21 Relationeel functioneren t.a.v. vrienden, 
PF22 Relationeel functioneren t.a.v. broers/zussen, PF23 Relationeel functioneren t.a.v. ouderfiguren. 

 
2.3. Foutieve codes: 
 
Dit betekent dat een zending geweigerd en voor verbetering teruggestuurd wordt wanneer, over het geheel 
van al de records in de zending, in meer dan x % van de aangeduide items een foutieve code werd ingevuld. Als 
foutief worden beschouwd al de codes die niet bij het betreffende veld als invulmogelijkheid zijn voorzien. 
 
2.4. Cruciale gegevens: 
 
De FOD beschouwt een aantal gegevens als onmisbaar. Deze gegevens mogen nooit ontbreken of foutief zijn 
ingevuld, zoniet wordt de zending geweigerd. 
 
Het betreft: 

* Al de velden H01 tot H11 in de gemeenschappelijke Header van de exportrecords. 
 

* IP04 ( Geslacht van de patiënt )  
 

* De velden MT10.01 tot MT11.03 ( Informatieblok 4 )  
 

* Al de datums die betrekking hebben op het medisch-psychiatrisch verblijf ( zo nodig omgezet in aantal 
dagen sinds medisch-psychiatrische opname ) en begeleidingsteam. 

 
MA03 Maand, jaar van de medisch-psychiatrische opname 
MA04 Dag van de week van de medisch-psychiatrische opname 
MT05 Begin behandelings- verblijfsperiode: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
MT08 Einde behandelings- verblijfsperiode aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
ID04 Intermediair ontslag: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
ID10 Intermediaire heropname: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
MD04 Medisch-psychiatrisch ontslag: aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
PI02 Datum registratiedag 
PT01  Datum registratiedag 

 
Fouten of ontbrekende gegevens in de header en de datumvelden maken een verwerking en analyse van de 
gegevens onmogelijk. 
 
Om de FOD toe te laten nationale statistieken te maken die een nauwkeurig beeld van de sector geven, zullen 
instellingen die zich niet houden aan het kwaliteitsniveau of aan de opgelegde verzendingstermijnen, zich in de 
toekomst blootstellen aan sancties die van financiële aard kunnen zijn. Deze sancties zijn gerechtvaardigd 
aangezien het niet respecteren van de normen de realiteit vertekent en men hiermee de gehele sector straft.  
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3 KENMERKEN VAN DE VERZENDING 
 
De verzendig gebeurt op een magnetische drager volgens de door de FOD bepaalde richtlijnen. 
 
Magnetische drager: 
Type diskettes: 3.5” 
 
Te gebruiken codering: 
De gegevens staan in ASCII. Ze mogen niet worden gecomprimeerd. 
 
Ongebruikte velden: 
Numerieke velden worden opgevuld met 0 ( nullen ). 
Alfanumerieke velden worden opgevuld met blanke tekens. 
 
Velden aanvullen en uitlijnen: 
Numerieke velden worden rechts uitgelijnd en links aangevuld met 0 ( nullen ). 
Alfanumerieke velden worden links uitgelijnd en rechts met blanke tekens aangevuld. 
 
Numerieke velden met decimalen: vb. PT03 lengte 2.2  het veld moet in 2 volledige posities en in 2 decimalen 
gecodeerd worden. Het “ . ” decimaal punt wordt niet in het bestand gezet. 
 
Lengte van de records: 
Al de records in de verzending hebben dezelfde lengte nl. 434. Als er meerdere diskettes nodig zijn voor één 
verzending, dan mag elke diskette alleen volledige records (lengte 434) bevatten. M.a.w. Eén record mag niet 
verdeeld worden over 2 diskettes. 
 
Einde van de records: 
De records worden afgesloten met een CR/LF 
een Carriage Return ( ASCII 13 = hex D ),  
gevolgd door een Line Feed ( ASCII 10 = hex A ). 
 
Identificatie van de magnetische drager: 
De identificatie gebeurt met behulp van een etiket dat de volgende gegevens bevat: 
 
- MPG 
- Jaar en statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben. 
 Bijvoorbeeld: Statistische periode 98/1. 
- Naam en CIV-nummer van de instelling. 
- Volgnummer van de diskette en totaal aantal diskettes binnen deze verzending. 
 Bijvoorbeeld: 2/6 is de 2 e diskette binnen een verzending van 6 diskettes. 
- Het totaal aantal records binnen deze verzending. 
- De naam van het exportbestand. 
 
De naam waarmee het exportbestand door het programma op de diskette wordt geschreven is als volgt 
bepaald: 
 
I CIV N nn . YY  S 
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I H01 Type: psychiatrische Instelling (71 = PZ, 72 = PAAZ, 73 = BeWo, 74 = 

PVT) 
CIV H02 Instelling-id: civ - nummer 
N  Volgnummer van de verzending naar het Ministerie 
nn  Volgnummer van de diskette binnen deze verzending 
.   
YY H05 De laatste twee posities van het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. 
S H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 
 
Bijvoorbeeld:  73456205. 981 
 
73 = Type psychiatrische instelling: Beschut Wonen 
456 = Instelling-id: civ - nummer 
2 = Tweede verzending naar het Ministerie, wat veronderstelt dat het een correctie betreft van de eerste  

   verzending. 
05 = Het betreft de 5 e diskette van deze verzending. 
98 = De gegevens hebben betrekking op het jaar 1998. 
1 = De gegevens hebben betrekking op de eerste statistische periode. 
 
Volgorde van de recordtypes in de verzending: 
In de verzending naar de FOD worden de verschillende recordtypes in deze volgorde opgenomen: 
 
H03 H04  Volgorde recordtypes in verzending 

1 1 SI  Algemene kenmerken 
2 1 RR Gerealiseerde verpleegdagen 
3 1 SU  Functionele organisatie 
 2 ST  Sample Team 
  Per medisch-psychiatrisch verblijf: IMT 

4 1 IMT  Identification Medical Treatment 
 2 MA  Medical Admission 
 3 MT  Medical Treatment 
 4 ID  Intermediate Discharge 
 5 MD  Medical Discharge 
 6 SP  Sample Patient 

 
 
Volgorde van de records binnen elk medisch-psychiatrisch verblijf: 
 
Voor elk medisch-psychiatrisch verblijf van een patiënt in de instelling  IMT: 
komt altijd eerst het IMT-record gevolgd door het MA-record. 
De te verzenden MT- en  ID-records komen daarna in volgorde van het volgnummer van de beweging (MT04, 
ID03). 
Indien de patiënt in de betrokken statistische periode medisch-psychiatrisch is ontslagen komt daarna het MD-
record. 
Als laatste komt het SP-record. Heeft de patiënt binnen dit medisch-psychiatrisch verblijf meer dan 1 SP-record, 
dan staan ze eveneens in chronologische volgorde ( PI02 ). 
 
Voorbeeld 
Een patiënt wordt medisch-psychiatrisch opgenomen op 03 april in leefeenheid 1 onder de kenletter van 
behandeldienstT. 
Op 15 mei gaat hij op intermediair ontslag. 
Op 25 mei wordt hij heropgenomen op een andere leefeenheid ( leefeenheid 2 ) onder de kenletter van 
behandeldienst T1 
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De laatste week van de maand mei is een steekproefweek. 
De patiënt wordt medisch-psychiatrisch ontslagen op 12 juni. 
 
Voor dit medisch-psychiatrisch verblijf is de volgorde van de records in de verzending als volgt:  
 

Datum Record 
 IMT 

03/04 MA 
03/04 - 15/05 MT 
15/05 - 25/05 ID 
25/05 - 12/06 MT 

12/06 MD 
23/05 - 29/05 SP 
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4 INHOUD VAN DE VERZENDING 
 
Elke zending bevat de volgende records: 
 
  
SI Algemene kenmerken 
 1 record 
 
RR Gerealiseerde verpleegdagen 
 2 records per kenletter van dienst ( 1 voor elk kwartaal ) waarvoor de instelling erkend is. 
 
SU Functionele organisatie 
 1 record per leefeenheid die tijdens de betreffende statistische periode werd gebruikt. Dit record geeft 
 de functionele organisatie van de in gebruik zijnde leefeenheden weer op het einde van de betreffende 
 statistische periode; respectievelijk op 30 juni en 31 december. Of de functionele organisatie van de 
 leefeenheden die in de loop van de betreffende statistische periode werden gesloten op het ogenblik van 
 de sluiting. 
 
ST Sample Team 
 1 record per leefeenheid per steekproefperiode. 
   
IMT Identification Medical Treatment 
 1 record per medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling tijdens de betreffende statistische periode. 
 Dit betekent 1 record per medisch-psychiatrisch verblijf waarvoor, tijdens de betreffende statistische, 
 minimaal één ligdag geheel of gedeeltelijk werd aangerekend. Dit record wordt bij export aangemaakt. 
 
MA Medical Admission 
 1  record per medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling tijdens de betreffende statistische periode. 
 Bij de gegevens van elk medisch-psychiatrisch verblijf IMT wordt steeds het MA record meegestuurd 
 waarmee dit medisch-psychiatrisch verblijf begon. Dit geldt ook wanneer dit medisch-psychiatrisch 
 verblijf begon in een van de voorgaande statistische periodes; in dit geval wordt een copie van het 
 oorspronkelijke MA-record bij export mee in de verzending opgenomen.  
 
MT Medical Treatment  
 Al de MT-records die afgesloten werden tijdens de betreffende statistische periode. Deze MT-records 
 kunnen begonnen zijn in deze of in de voorgaande statistische periode. 
 Datum MT08 einde behandelings- verblijfsperiode valt in de betreffende statistische periode. 
 
ID Intermediate Discharge 
 Al de ID-records die afgesloten werden tijdens deze statistische periode.  
 Datum ID10 intermediaire heropname valt in de betreffende statistische periode. 
 
MD Medical Discharge 
 Al de MD-records met datum MD04 medisch-psychiatrisch ontslag in de betreffende 
 statistische periode. 
 
SP Sample Patient 
 Al de SP-records met datum PI02 registratiedag in de betreffende statistische periode. 
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5 GEMEENSCHAPPELIJKE HEADER VAN DE EXPORTRECORDS 
 
Al de records van het exportbestand hebben als eerste deel een identieke veldstructuur, een vaste header die de 
volgende velden bevat: 
 
H01 TOEPASSING: TYPE PSYCHIATRISCHE VOORZIENING 
 
Scoremogelijkheid: 
71 voor PZ, 72 voor PAAZ, 73 voor BeWo, 74 voor PVT 
 
H02 (=SI01)  INSTELLING-ID: CIV - NUMMER 
 
Definitie: 
Het nummer van de psychiatrische instelling zoals het door het Centrum voor Informatieverwerking van de 
Federale Overheidsdienst aan de instelling werd toegekend. 
 
Scoremogelijkheden 
Een getal van drie cijfers. Het wordt bij aanmaak van de exportbestanden automatisch overgenomen uit het veld 
SI01. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Als CIV nummer van een psychiatrische leefeenheid van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) wordt het CIV 
nummer van het algemeen ziekenhuis ingevuld. Uitzondering wordt gemaakt wanneer aan deze PAAZ een 
afzonderlijk CIV nummer toegekend werd. 
 
 
H03 + H04  RECORDTYPE 
 
Het type van recordstructuur voor de export van de gegevens naar de FOD wordt bepaald door de combinatie van 
twee velden  nl. H03 GEGEVENSNIVEAU en H04 GEGEVENSTYPE. 
 
 
H03 GEGEVENSNIVEAU  
 
Definitie 
De code die aangeeft welk niveau van gegevens het record bevat. 
In combinatie met H04 Gegevenstype identificeert het het type van vaste recordstructuur voor de export van de 
gegevens naar de FOD Volksgezondheid. 
 
Scoremogelijkheden 
 
1 gegevens niveau instelling 
 
2 gegevens niveau dienst 
 
3 MPG-gegevens niveau leefeenheid 
 
4 MPG-gegevens niveau medisch psychiatrisch verblijf 
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H04 GEGEVENSTYPE  
 
Definitie 
De code die aangeeft welke type gegevens het record bevat binnen het aangegeven niveau. 
In combinatie met H03 Gegevensniveau identificeert het het type van vaste recordstructuur voor de export van de 
gegevens naar de FOD Volksgezondheid. 
 
Scoremogelijkheden 
 
1 H03=1/ SI  Structure Institution  
 Bevat de gegevens die betrekking hebben op de algemene kenmerken van de instelling. 
 Neemt velden over uit  SI. 
 
1 H03=2/ RR Gerealiseerde verpleeg-/verblijfsdagen 
 Bevat de gegevens die betrekking hebben op de gerealiseerde verpleeg-/verblijfsdagen per kwartaal 
 / per kenletter van dienst. 
 Neemt velden over uit  RR.. 
 
1 H03=3/ SU Structure Units  
 Bevat de gegevens die betrekking hebben op de functionele organisatie van de leefeenheden. 
 Neemt velden over uit  SU.. 
 
1 H03=4/ IMT Identification Medical Treatment 
 Geeft per medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de statistische periode in de instelling plaats vond, 
 het geboortejaar en het geslacht van de patiënt, en het aantal records MA, MT, ID, MD, en SP.  Deze 
 laatste gegevens worden bij aanmaak van het exportbestand berekend.   
 
2 H03=3/ ST   Sample Team 
 Bevat de gegevens die betrekking hebben op de steekproefgegevens van het behandelingsteam. 
 Neemt velden over uit  PT.. 
 
2 HO3=4/ MA  Medical Admission 
 Bevat de gegevens die betrekking hebben op één medisch-psychiatrische opname van een patiënt in de 

instelling. 
 Neemt velden over uit  MA.. 
 
3 H03=4/ MT  Medical Treatment 
 Bevat de volledige gegevens, zowel begin als einde, van één behandelings-/verblijfsperiode van een 
 patiënt. 
 Neemt velden over uit  MT.. 
 
4 H03=4/ ID  Intermediate Discharge 
 Bevat de gegevens van één intermediair psychiatrisch ontslag van een patiënt uit de instelling. 
 Neemt velden over uit  ID.. 
 
5 H03=4/ MD  Medical Discharge 
 Bevat de gegevens van één medisch-psychiatrisch ontslag van een patiënt uit de instelling. 
 Neemt velden over uit  MD.. 
 
6 H03=4/ SP   Sample Patient 
 Bevat de steekproefgegevens op het niveau patiënt. 
 Neemt velden over uit  PI.., PF.. en  PA.. 
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H05 JAAR WAAROP DE GEGEVENS BETREKKING HEBBEN 
 
Scoremogelijkheid: ccyy 
 Het kalenderjaar waarop de gegevens in deze verzending betrekking hebben. 
 Bijvoorbeeld 1998 
 
 
H06 STATISTISCHE PERIODE WAAROP DE GEGEVENS BETREKKING HEBBEN 
 
Scoremogelijkheid 
1 De gegevens in deze verzending hebben betrekking op de statistische periode die loopt vanaf  
 1 januari tot en met 30 juni. 
 
2 De gegevens in deze verzending hebben betrekking op de statistische periode die loopt vanaf  
 1 juli tot en met 31 december. 
 
 
H07 ID-NUMMER PATIËNT 
 
Definitie 
Het identificatienummer van de patiënt eigen aan de psychiatrische instelling. 
Een voor elke patiënt, per psychiatrische instelling, unieke alfa-numerische aanduiding (bijv. een reeks cijfers al 
of niet in combinatie met letters) die door de instelling zelf toegekend wordt en die binnen die instelling niet 
verandert.  
Indien de patiënt verschillende keren ( medisch-psychiatrisch) in de instelling opgenomen wordt, gebruikt men 
steeds hetzelfde anonieme identificatienummer, zelfs over de jaren heen. 
 
Scoremogelijkheden 
Een cijfer- of letterreeks van maximum 13 posities. Bijzondere tekens zoals ?;{, ... zijn niet toegelaten. 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Deze aanduiding dient elke mogelijke identificatie van de patiënt buiten de eigen psychiatrische instelling 
onmogelijk te maken en dient bijgevolg naar buiten toe volledig anoniem te zijn. Bij heropname na meer dan één 
jaar wordt voor eenzelfde patiënt een ander nummer geëxporteerd. Intern wordt per patiënt hetzelfde nummer 
bewaard. 
 
 
Dit veld wordt enkel overgenomen bij de records met gegevensniveau H03 = 04, in de records van de andere 
gegevenstypes blijft het blanco. 
 
In HO7 wordt het ID-NUMMER PATIËNT bij het aanmaken van het exportbestand overgenomen uit het 
overeenkomstige veld van het betrokken recordtype. 
 
Header H07 = 
IMT Identification Medical Treatment MA01 
MA  Medical Admission MA01 
MT  Medical Treatment MT01 
ID    Intermediate Discharge ID01 
MD  Medical Discharge MD01 
SP   Sample Patient PI01 
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H08 VOLGNUMMER MEDISCH-PSYCHIATRISCH VERBLIJF 
 
Definitie 
Per patiënt wordt in de instelling een volgnummer toegekend aan elk medisch-psychiatrisch verblijf in deze 
instelling, te beginnen met 1, 2, 3 enz... Dit volgnummer geeft aan het hoeveelste medisch psychiatrische verblijf 
van deze patiënt het in deze instelling is sedert de start van de MPG (voor Psychiatrische Ziekenhuizen en 
PAAZ-diensten : 01/07/97; voor Beschut Wonen en PVT : 01/01/98). 
 
Opmerkingen en aandachtspunten 
Al de patiënten die bij de start van de MPG-registratie medisch-psychiatrisch in de psychiatrische instelling 
verblijven, krijgen het volgnummer 1 voor dit lopende psychiatrisch verblijf toegekend. Patiënten die na de start 
(voor Psychiatrische Ziekenhuizen en PAAZ-diensten : 01/07/97; voor Beschut Wonen en PVT : 01/01/98) een 
nieuwe medisch-psychiatrische opname krijgen (en op het moment van de start niet in medische behandeling 
waren), krijgen volgnummer 1. Een eerste medisch-psychiatrische opname van een patiënt in de psychiatrische 
instelling krijgt altijd het volgnummer 1. 
Het volgnummer wordt automatisch door het MPG-invoerprogramma toegekend bij invoer van de gegevens. 
 
Dit veld wordt enkel overgenomen bij de records met gegevensniveau H03 = 04, in de records van de andere 
gegevensniveaus wordt het niet ingevuld. 
 
In H08 wordt het volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf bij het aanmaken van het exportbestand 
overgenomen uit het overeenkomstige veld van het betrokken recordtype. 
 
 
Header H07 = 
IMT Identification Medical Treatment MA02 
MA  Medical Admission MA02 
MT  Medical Treatment MT02 
ID    Intermediate Discharge ID02 
MD  Medical Discharge MD02 
SP   Sample Patient MT02 
 
 
H09 CODE LANGE DUUR 
 
Dit veld wordt enkel berekend bij de records met gegevensniveau H03 = 04, in de records van de andere 
gegevensniveaus blijft het 0. 
 
De globale duur van een medisch-psychiatrisch verblijf kan men aflezen uit de datumvelden die voor de fiches 
MT, ID en MD bij export omgezet worden in het aantal dagen sinds de medisch-psychiatrische opnamedatum.  
Dit getal komt niet noodzakelijk overeen met het aantal dagen dat de patiënt effectief in behandeling is geweest 
in de instelling. Er kunnen bijvoorbeeld periodes tussen zitten van intermediair ontslag. 
 
1  Volledig medisch-psychiatrisch verblijf:  
 
de records binnen deze zending met CLD code 1 beschrijven de volledige periode van een medisch-psychiatrisch 
verblijf. Dit is het geval wanneer dit verblijf begint met een medisch-psychiatrische opname en eindigt met een 
medisch-psychiatrisch ontslag binnen deze zelfde statistische periode. 
 
De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf IMT: 
 1 MA - record, 1 of meerdere MT- records, 0 of meerdere ID - records, 1 MD - record. 
 
2  Begin medisch-psychiatrisch verblijf: 
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de records binnen deze zending met CLD code 2 beschrijven een medisch-psychiatrisch verblijf dat begint met 
een medisch-psychiatrische opname in deze statistische periode en niet is geëindigd met een medisch-
psychiatrisch ontslag in deze statistische periode. 
 
De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf IMT: 
1 MA - record, 0  of meerdere MT - records, 0 of meerdere ID - records, 0 MD - record.  
 
3  Intermediair medisch-psychiatrisch verblijf: 
 
de records binnen deze zending met CLD code 3 beschrijven de gegevens van een medisch-psychiatrisch verblijf 
dat begon met een medisch-psychiatrisch opname in een voorgaande statistische periode en niet is geëindigd met 
een medisch-psychiatrisch ontslag in deze statistische periode. 
 
De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf IMT: 
1 MA - record (MA03 in een vroegere statistische periode ), 1 of meerdere MT - records, 0 of meerdere ID - 
records, 0 MD - record 
 
4  Einde medisch-psychiatrisch verblijf: 
 
de records binnen deze zending met CLD code 4 beschrijven een medisch-psychiatrisch verblijf dat begon in een 
vroegere statistische periode en eindigt met een medisch-psychiatrisch ontslag binnen deze statistische periode. 
 
De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf IMT: 
1 MA - record (MA03 in een vroegere statistische periode), 1 of meerdere MT - records, 0 of meerdere ID - 
records, 1 MD - record 
 
 
     Statistische periode 
CLD         

         
1   MA   MD   
         

2    MA     
         

3 MA        
         

4 MA     MD   
 
 
H10 FILLER 
 
 
H11 VERSIE MPG 
 
Een getal van 0 tot 99, toegekend door de FOD Volksgezondheid. 
 
 

MPG - versie 01/01/03 



VI. Export - 12 
 

6 VELDEN EIGEN AAN DE EXPORTRECORDS 
 
Naast de header worden ook specifieke records aangemaakt bij aanmaak van het exportbestand voor verzending 
naar de FOD. Enkele velden worden berekend, andere worden in een andere vorm omgezet. 
 
 
IMT IDENTIFICATION MEDICAL TREATMENT 
 
Deze record wordt aangemaakt bij aanmaak van het exportbestand. 
 
1 record per medisch-psychiatrisch verblijf waarvoor tijdens de betreffende statistische periode in de 
instelling minimaal 1 ligdag volledig of gedeeltelijk werd aangerekend. 
 
Elk medisch-psychiatrisch verblijf wordt in de instelling op unieke wijze geïdentificeerd door de combinatie van 
de velden: 
 
H07  ID-nummer Patiënt en 
H08  Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf. 
 
Het IMT-record geeft per medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de statistische periode in de instelling plaats 
vond, het geboortejaar en het geslacht van de patiënt, en het aantal records MA, MT, ID, MD, en SP van dit 
medisch-psychiatrisch verblijf, die mee opgenomen zijn in deze verzending. Deze laatste gegevens worden bij 
aanmaak van het exportbestand door het programma berekend.   
 
 
IP03 (GEBOORTEDATUM) GEBOORTEJAAR 
 
Definitie 
De geboortedatum zoals vermeld op de identiteitskaart (of een soortgelijk document) van de patiënt. Enkel het 
geboortejaar wordt geëxporteerd naar de overheid. 
 
Scoremogelijkheden 
De geboortedatum wordt ingevuld in dag (dd), maand (mm), jaar (jjjj). Bijv. een patiënt geboren op 14 november 
1962 scoort 14111962; een patiënt geboren op 3 januari 1909 scoort 03011909. 
Enkel het geboortejaar in 4 cijfers,  bv. 1962 wordt opgenomen in het exportbestand. 
 
 
IP04 GESLACHT 
 
Definitie 
Het geslacht zoals vermeld op identiteitskaart (of soortgelijk document) 
 
Scoremogelijkheden 
1  Mannelijk 
2  Vrouwelijk 
 
 
IP05 # records MA in zending 
 
Definitie 
Het aantal MA-records in de zending, per medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de betreffende statistische 
periode (H05 en H06) in de instelling (H02) plaats vond. 
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Scoremogelijkheden 
Deze score is altijd = 1, aangezien elk medisch-psychiatrisch verblijf maar 1 MA-record bevat en aangezien voor 
de medisch-psychiatrische verblijven die begonnen met een medisch-psychiatrische opname in een voorgaande 
statistische periode, een copie van het oorspronkelijke MA-record mee wordt verzonden. 
 
 
IP06 # records MT in zending 
 
Definitie 
Geeft voor elk medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de betreffende statistische periode (H05 en H06) in de 
instelling (H02) plaats vond het aantal MT records met einddatum (MT08) in deze statistische periode. De 
zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf dit aantal MT records. 
 
Scoremogelijkheden 
0 - 99 
 
 
IP07 # records ID in zending 
 
Definitie 
Geeft voor elk medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de betreffende statistische periode (H05 en H06) in de 
instelling (H02) plaats vond het aantal ID records met datum van intermediaire heropname (ID10) in deze 
statistische periode werd afgesloten. De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf dit aantal ID 
records. 
 
Scoremogelijkheden 
0 - 99 
 
 
IP08 # records MD in zending 
 
Definitie 
Geeft voor elk medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de betreffende statistische periode (H05 en H06) in de 
instelling (H02) plaats vond aan of het MD record met medische ontslagdatum (MD04) in deze statistische 
periode viel. 
 
Scoremogelijkheden 
0 Het medisch-psychiatrisch verblijf is niet geëindigd met een medisch-psychiatrisch ontslag in deze statistische 
periode. De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf geen MD record. 
 
1 De medisch-psychiatrische ontslagdatum waarmee dit medisch-psychiatrisch verblijf eindigde ligt in deze 
statistische periode. De zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf 1 MD record. 
 
IP09 # records SP in zending 
 
Definitie 
Geeft voor elk medisch-psychiatrisch verblijf dat tijdens de betreffende statistische periode (H05 en H06) in de 
instelling (H02) plaats vond het aantal SP records met datum registratiedag (PI02) in deze statistische periode. De 
zending bevat voor dit medisch-psychiatrisch verblijf dit aantal SP records. 
Dit aantal is o.a. afhankelijk van het feit of tijdens dit medisch-psychiatrisch verblijf een steekproef heeft plaats 
gevonden en van het aantal leefeenheden waarop de patiënt tijdens de steekproefweek verbleef. 
 
Scoremogelijkheden 
0 - 14 
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MA MEDICAL ADMISSION 
 
De velden worden overgenomen uit het interne bestand MA met uitzondering van: 
 
MA03 Datum medisch-psychiatrische opname:  
 
Intern: ddmmjjjj  wordt bij export omgezet in: 
MA03  Maand en jaar van medisch-psychiatrische opname: mmjjjj en 
 
 
MA04 Dag van de week van medisch-psychiatrische opname: 
 
1 Maandag 
2  Dinsdag 
3 Woensdag 
4 Donderdag 
5 Vrijdag 
6 Zaterdag 
7 Zondag 
 
 
MA07 Gemeente woonplaats: 
 
Intern: NIS-code 
Export:  code arrondissement / agglomeratie  
 
De codering van de arrondissementen is deze van het Nationaal Instituut voor de Statistiek: 
 
De codering van de stedelijke agglomeraties gebeurt als volgt:  
 
Provincie Arrondissement Agglomeratie Code 
Antwerpen Antwerpen  

Fusie Antwerpen 
11000 
11002 

 Mechelen  12000 
 Turnhout  13000 
Brabant Brussel-hoofdstad Hoofdstedelijk Gewest 21000 
 Halle-Vilvoorde  23000 
 Leuven  24000 
 Nivelles  25000 
West-Vlaanderen Brugge  31000 
 Diksmuide  32000 
 Ieper  33000 
 Kortrijk  34000 
 Oostende  35000 
 Roeselare  36000 
 Tielt  37000 
 Veurne  38000 
Oost-Vlaanderen Aalst  41000 
 Dendermonde  42000 
 Eeklo  43000 
 Gent  

Fusie Gent 
44000 
44021 

 Oudenaarde  45000 
 Sint-Niklaas  46000 
Hainaut Ath  51000 
 Charleroi  

Fusie Charleroi 
52000 
52011 

MPG - versie 01/01/03 



VI. Export - 15 
 

 Mons  53000 
 Mouscron  54000 
 Soignies  55000 
 Thuin  56000 
 Tournai  57000 
Liège Huy  61000 
 Liège  

Fusie Liège 
62000 
62063 

 Verviers  63000 
 Waremme  64000 
Limburg Hasselt  71000 
 Maaseik  72000 
 Tongeren  73000 
Luxembourg Arlon  81000 
 Bastogne  82000 
 Marche-en-Famenne  83000 
 Neufchâteau  84000 
 Virton  85000 
Namur Dinant  91000 
 Namur  92000 
 Philippeville  93000 
Niet ingevuld   00000 
Onbekend/Zonder 
vaste woonplaats 

  88000 

Buitenlanders   99000 
 
 
MT MEDICAL TREATMENT 
 
De velden worden overgenomen uit het interne bestand MT met uitzondering van: 
 
MT05 Begin behandelings- verblijfsperiode 
 
Intern:  ddmmjjjj datum begin behandelings-verblijfsperiode. 
Export: aantal dagen sinds de datum van de medisch-psychiatrische opname (MA03) waarmee het betreffende 
medisch-psychiatrisch verblijf (H08) begon.  
[ MA03 - MT05 ] 
 
MT08 Einde behandelings- verblijfsperiode 
 
Intern:  ddmmjjjj datum einde behandelings-verblijfsperiode 
Export: aantal dagen sinds de datum van de medisch-psychiatrische opname (MA03) waarmee het betreffende 
medisch-psychiatrisch verblijf (H08) begon. 
[ MA03 - MT08 ] 
 
 
ID INTERMEDIATE DISCHARGE 
 
De velden worden overgenomen uit het interne bestand ID met uitzondering van: 
 
ID04 Datum intermediair ontslag: 
 
Intern:  ddmmjjjj datum intermediair ontslag. 
Export: aantal dagen sinds de datum van de medisch-psychiatrische opname (MA03) waarmee het betreffende 
medisch-psychiatrisch verblijf (H08) begon. 
[ MA03 - ID04 ] 
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ID10 Datum intermediaire heropname: 
 
Intern:  ddmmjjjj datum intermediaire heropname. 
Export: aantal dagen sinds de datum van de medisch-psychiatrische opname (MA03) waarmee het betreffende 
medisch-psychiatrisch verblijf (H08) begon. 
[MA03 - ID10 ] 
 
 
MD MEDICAL DISCHARGE 
 
De velden worden overgenomen uit het interne bestand MD met uitzondering van: 
 
MD04 Datum medisch-psychiatrisch ontslag: 
 
Intern:  ddmmjjjj datum medisch-psychiatrisch ontslag. 
Export: aantal dagen sinds de datum van de medisch-psychiatrische opname (MA03) waarmee het betreffende 
medisch-psychiatrisch verblijf (H08) begon. 
[ MA03 - MD04 ] 
 
 



VII. Overgangsprocedures- 1 

VII. OVERGANGSPROCEDURES 
 
 
Hieronder beschrijven we de procedures die moeten gevolgd worden wat betreft de registratie van de Minimale 
Psychiatrische Gegevens bij de start van een nieuwe instelling enerzijds, en bij de fusie van twee instellingen 
anderzijds. 
 

A.  Start van een nieuwe instelling  
 
1 Datum medisch-psychiatrische opname MA : 
 
Voor MPG begint een nieuwe instelling van de dag dat er gefactureerd wordt. We noemen dit hieronder de 
startdatum. Deze datum moet als overgangsdatum MPG in het MPG invoerprogramma worden vermeld. 
 
Voor al de patiënten die op de startdatum medisch-psychiatrisch in de instelling verblijven en medisch-psychiatrisch 
werden opgenomen vóór de startdatum, moet een medisch-psychiatrische opname ingevoerd worden met als datum 
de reële datum van het begin van het medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling. 
Daar het voor elke patiënt het eerste Medisch-psychiatrisch verblijf  is in de instelling bij de start van de MPG-
registratie krijgen ze telkens het Volgnummer MA02= 1. 
 
Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf MA02= 1 
Datum Medische opname MA03 = reële datum van het begin van het medisch-psychiatrisch verblijf. 
 
Voor al de patiënten die op de startdatum medisch-psychiatrisch in de instelling verblijven moet men ook de 
gegevens bij medisch-psychiatrische opname invullen. Het betreft de medisch-psychiatrische opname die het begin 
was van het huidig medisch-psychiatrisch verblijf in de instelling.  
 
 
2 Datum begin behandelings- verblijfsperiode MT: 
 
Het programma opent automatisch bij elke medisch-psychiatrische opname, Type beweging code = 10, een 
behandelings-verblijfsperiode. 
 
MT03 Type beweging = 10 Medisch-psychiatrische opname 
MT04 Volgnummer Beweging = 1 
MT05 Datum begin behandelingsperiode = MA03 reële datum van het begin van het medisch-psychiatrisch verblijf 
 
De startdatum geldt uitzonderlijk als begindatum van een nieuwe behandelings-verblijfsperiode. Dit betekent 
dat voor al de patiënten die op die datum medisch-psychiatrisch in de instelling verblijven een nieuwe behandelings-
verblijfsperiode begint. 
 
Deze nieuwe behandelings-verblijfsperiode heeft: 
 
MT03 Type beweging = 70 “ Begin behandelings-verblijfsperiode voor patiënten medisch-psychiatrisch 
opgenomen voor (startdatum)”,  
MT04 Volgnummer beweging = 2, en 
MT05 Datum begin behandelings-verblijfsperiode = (startdatum). 
 
Een uitzondering geldt voor patiënten die op de startdatum medisch-psychiatrisch in de instelling verblijven maar op 
die datum niet aanwezig zijn wegens een intermediair psychiatrisch ontslag. Voor hen start de nieuwe behandelings-
verblijfsperiode op de datum van de intermediaire psychiatrische heropname. 
Op de datum van de intermediaire heropname begint een nieuwe behandelings-verblijfsperiode die wordt geopend 
met : 
 

MPG - versie 01/01/03 



VII. Overgangsprocedures- 2 

MT03 Type beweging = 70  “Begin behandelings- verblijfsperiode voor patiënten  medisch-psychiatrisch 
opgenomen voor (startdatum)” , met  
MT04 Volgnummer beweging = 2, en met  
MT05 Datum begin behandelings-verblijfsperiode = datum van de intermediaire heropname. 
 
Bij het definiëren van de administratieve heropname dient men rekening te houden met de geldende regels voor 
intermediair ontslag (zie II.) die bepalen dat een intermediair ontslag maximaal 30 kalenderdagen kan duren. Indien 
de patiënt meer dan 30 dagen intermediair administratief is ontslagen gaat het om een nieuwe medische opname en 
gelden de gewone regels en niet de overgangsprocedure. Dit betekent dat bovenstaande uitzondering enkel geldt voor 
patiënten die intermediair-psychiatrisch werden ontslagen, minder dan een maand voor de startdatum en die binnen 
de 30 dagen na hun ontslag intermediair worden heropgenomen. 
Het openen van een nieuwe behandelings-verblijfsperiode met Type beweging MT03 = 70, kan bijgevolg alleen met 
een Datum begin behandelings-verplijfsperiode MT05, niet meer dan 30 dagen na de startdatum. 
 
Behandelingsrecords MT die een begindatum hebben vóór de startdatum worden door de FOD niet aanvaard. 
 
 
3 In te vullen informatieblokken: 
 
3.1 Medisch-psychiatrische opname vóór de startdatum: 
 
De gegevens uit blok 1 opnamegegevens en blok 2 sociodemografische gegevens dienen in de mate van het 
mogelijke te worden ingevuld zoals ze waren op de reële datum van de medisch-psychiatrische opname.  
 
Voor blok 3 de DSM-IV diagnose bij opname geldt uitzonderlijk de diagnose die van toepassing is op de startdatum 
en niet deze van de datum van medisch-psychiatrische opname. 
 
 
3.2 Begin behandelings-verblijfsperiode op de startdatum: 
 
De gegevens van de behandelings-verblijfsperiode met Volgnummer beweging = 1, die automatisch geopend 
wordt op datum van de medisch-psychiatrisch opname vóór de startdatum, en die loopt tot de startdatum, moeten 
niet worden ingevuld en worden niet naar de FOD doorgestuurd. 
 
Alleen de gegevens van de nieuwe behandelings-verblijfsperiode met Volgnummer beweging = 2, die geopend 
wordt met Type beweging code = 70 op startdatum of op datum van de intermediaire heropname, moeten worden 
ingevuld. 
 
Deze behandelingsfiches met volgnummer 2 reflecteren de medische situatie vanaf de startdatum. Dit betekent dat 
blok 4 problemen en doelstellingen moet worden ingevuld zoals deze op de startdatum of op datum van de 
intermediaire heropname door het behandelend team worden gedefinieerd. 
 
Voor al de patiënten in medisch-psychiatrisch verblijf op de startdatum en medisch-psychiatrisch opgenomen vóór 
de startdatum geldt het volgende schema: 
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MA Medisch-psychiatrische opname:    

MA02 Volgnummer Medisch-psych. verblijf  1   In te vullen: 
MA03 Datum Medisch-psych. opname < startdatum reële datum medische opname  
Informatieblokken 1 Opname en herkomstgegevens indien bekend 
 2 Sociale gegevens indien bekend 

 3 DSM-IV diagnose op startdatum 
MT Behandelingsperiode nr. 1    

MT03 Type beweging 10 Medisch-psychiatrische 
opname 

 

MT04 Volgnummer beweging  1   
MT05 Datum beweging  =MA03 reële datum medische opname  
Informatieblokken 4 Problemen en doelstelling niet 
 5 Verstrekte zorgen en toezicht niet 
 6 Evaluaties en behandelingen niet 

 7 DSM-IV diagnose niet 
MT Behandelingsperiode nr. 2    

MT03 Type beweging 70 Begin behandelingsperiode pat. opgenomen      
< startdatum 

MT04 Volgnummer beweging  2   
MT05 Datum beweging  startdatum* (* tot 30 dagen na startdatum bij intermed. heropn. ) 
Informatieblokken 4 Problemen en doelstelling op startdatum* 
 5 Verstrekte zorgen en toezicht  
 6 Evaluaties en behandelingen  
 7 DSM-IV diagnose  
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B.  Fusie van twee of meer instellingen 
 
Hieronder spreken wij van: 
 

• ‘oude’ instelling wanneer men verwijst naar de psychiatrische instelling die administratief gesloten 
wordt; m.a.w. de erkenning van psychiatrische bedden / plaatsen binnen dit CIV-nummer wordt op een 
bepaalde datum beëindigd. Deze datum noemen wij de ‘sluitingsdatum’. 

 
• ‘nieuwe’ instelling wanneer men verwijst naar de instelling die de erkenning voor deze psychiatrische 

bedden / plaatsen vanaf een bepaalde datum overneemt. De nieuwe instelling heeft een ander CIV-
nummer. De datum waarop deze erkenning ingaat noemen wij de ‘openingsdatum’. 

 
Er kunnen zich nu twee situaties voordoen: 
 
- de ‘nieuwe’ instelling heeft een CIV-nummer dat nog niet eerder in de MPG-registratie werd gebruikt. De nationale 
databank bevat nog geen records met dit erkenningsnummer en dit CIV-nummer. 
 
- de ‘nieuwe’ instelling heeft reeds vóór de fusie een erkenning voor een aantal psychiatrische bedden en plaatsen en 
krijgt nu een bijkomende erkenning door de fusie met de oude instelling. Het CIV-nummer komt reeds voor in de 
nationale databank. 
 

1. Nieuwe instelling met voordien onbestaand CIV nummer 
 
In dit geval bestaat de te volgen procedure uit twee fasen, namelijk het afsluiten  van de ‘oude’ instellingen en het 
opstarten van de nieuwe instelling. Hierna volgt een beschrijving van de procedure die in beide fasen moet gevolgd 
worden. 

Afsluiten van de oude instelling: 

Algemene regel : 
Al de lopende behandelingsperiodes in de oude instelling moeten worden afgesloten op datum van de administratieve 
sluiting van deze instelling, en worden aldus mee in de export naar de FOD  opgenomen. 
 
De op de sluitingsdatum nog aanwezige patiënten worden dus op die datum administratief ontslagen uit de oude 
instelling. Deze administratieve ontslagen worden ingevoerd als medisch ontslag.  
 
Dit laatste is nodig om de openstaande MT-fiches, behandelingsperiodes, af te sluiten op de sluitingsdag, waardoor 
ze mee in de export naar de FOD worden opgenomen. Het medisch ontslag sluit bovendien ook elk medisch 
psychiatrisch verblijf in deze oude instelling af. Dit betekent meteen dat ook in de nationale databank alle medisch 
psychiatrische verblijven in dit CIV-nummer worden afgesloten. 
 
De laatste verzending van de MPG-gegevens van de oude instelling bevat bijgevolg al de behandelingsgegevens tot 
de sluitingsdag en het medisch ontslag van alle op de sluitingsdag nog in medische behandeling zijnde patiënten. 

In concreto : 
• Men voert in de oude instelling alle bewegingen in tot en met de sluitingsdatum. 
 
• Wil men gebruik maken van het programma RMPGCOPY om bepaalde patiëntgegevens uit de ‘oude’ instelling 

naar de ‘nieuwe’ instelling over te laden dan moet men dit nu uitvoeren, d.w.z. voor het afsluiten van de 
behandelingsperiodes met een medisch ontslag. Het gebruik van dit programma staat beschreven in hoofdstuk 
14 “Transfer van gegevens uit de proefinstelling” van de Technische handleiding van het MPG-programma. 
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• Voor elke patiënt aanwezig in de oude instelling op datum van de administratieve sluiting voert men een medisch 
ontslag (beweging code 60) in op deze sluitingsdatum. Voor patiënten die in intermediair ontslag zijn op datum 
van de administratieve sluiting zet men het intermediair ontslag om in een medisch ontslag op datum van het 
intermediair ontslag. 

 
• Het medisch ontslag sluit de laatste behandelingsperiode in de oude instelling af. Men vult voor deze 

behandelingsperiode de informatieblokken 5, 6 en 7 in. 
 
• De verschillende items van dit MD-record (informatieblok 10) moeten als volgt worden ingevuld : 
 
Datum beweging :  sluitingsdatum 
Wijze van ontslag : 10 Met wederzijds akkoord 
Overblijvende problemen bij medisch ontslag :  de situatie op de ontslagdatum 
Voorgestelde nazorg en nabehandeling :  
 60 – Residentiële professionele hulp of 
 98 – Niet voorgesteld als nazorg 
Bestemming :  
 41 Psychiatrisch ziekenhuis of 
 42 PAAZ 
 43 Psychiatrisch verzorgingstehuis 
 44 Beschut wonen 
 
Het blanco laten van deze ontslagrecords zou voor gevolg hebben dat de ‘laatste’ export van de oude instelling een 
hoog aantal ‘ontbrekende gegevens’ bevat. De administratie zou dan een uitzondering moeten toestaan op het 
maximum toegelaten % niet ingevulde velden.  
  
• De verschillende kenletters van behandeldiensten in de oude instelling worden afgesloten op de sluitingsdatum. 

Einde activiteit = sluitingsdatum. 
 
• De verschillende leefeenheden in de oude instelling worden afgesloten op de sluitingsdatum. Einde activiteit = 

sluitingsdatum. 
  

Export van de gegevens : 
Na het invoeren van deze bewegingen en het invullen van de gegevens, mag men de exportprocedure uitvoeren om 
de laatste export van MPG-gegevens uit de oude instelling aan te maken. 
 
De hierboven vermelde regels houden in dat de laatste export van de oude instelling voor elk patiënt die aanwezig 
was op datum van de administratieve sluiting ten minste de volgende records zal bevatten: 
 

♦ 1 MA record 
♦ 1 MT record 
♦ 1 MD record 

 

Opstarten van de nieuwe instelling : 
De FOD Volksgezondheid kiest er voor om bij de fusie van instellingen de overgangsprocedures te gebruiken zoals 
beschreven onder punt A. in dit hoofdstuk met toevoeging van enkele bijkomende specificaties. 

Algemene regel : 
Voor al de patiënten administratief aanwezig op de openingsdag worden de gegevens van hun laatste medisch-
psychiatrische opname uit de oude instelling overgenomen en start men een nieuwe behandelingsperiode (beweging 
code = 70) op de openingsdag. 
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In concreto : 
• Men moet in het MPG programma eerst en vooral een nieuwe instelling creëren met als overgangsdatum de 

openingsdatum. In deze instelling zullen de MPG-gegevens van de nieuwe gefusioneerde instelling ingevoerd 
worden. 

 
• Voor patiënten aanwezig in de nieuwe instelling op de overgangsdatum moet men de gegevens van hun laatste 

medisch-psychiatrisch opname uit de oude instelling overnemen.  
Dit betekent dat men de gegevens uit de informatieblokken 1 en 2 moet overnemen en invoeren. 

 
• In Informatieblok 3 voert men de DSM-IV diagnose in die van toepassing is op de openingsdatum. 
 
• De gegevens van de behandelings-verblijfsperiode die automatisch geopend wordt bij het invoeren van de 

medisch-psychiatrische opnames voor de openingsdatum moeten niet worden ingevuld. 
 
• Men begint een nieuwe behandelingsperiode op de openingsdatum met het invoeren van de bewegingscode 70 

Begin behandelings-verblijfsperiode voor patiënten opgenomen voor ……. Informatieblok 4 geeft het 
toestandsbeeld van de patiënt en de doelstellingen van het team weer op de openingsdatum. 

Bijzonder gevallen : 
Het kan zijn dat sommige patiënten reeds intermediair ontslagen waren uit de "oude" instellingen voor de 
sluitingsdatum. Indien zij in de "nieuwe" instelling pas na de openingsdatum intermediair worden heropgenomen 
moet men:  
 
• informatieblok 3 de DSM-IV diagnose invullen die van toepassing is op de datum van de intermediaire 

heropname in de nieuwe instelling; 

• en begint men een nieuwe behandelingsperiode (MT-70) op de datum van de intermediaire heropname. 
Informatieblok 4 geeft dan de toestand van de patiënt en de doelstellingen van het team weer op de 
heropnamedatum. 

 

Implicaties en aanbevelingen : 

* Identificatienummer van de patiënt : 
Men neemt de identificatienummers van de patiënten (MA01/H07) uit de oude instellingen over in de nieuwe 
instelling. De identificatienummers moeten ook binnen de nieuwe instelling uniek zijn.  
Indien er twee patiënten uit de twee "oude" instellingen eenzelfde identificatienummer hebben dan moet men in de 
nieuwe instelling een nieuwe nummer toekennen aan één van de twee patiënten. 

* Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf : 
Het volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf (MA02/H08) zal in de "nieuwe" instelling vanaf nr 1 herbeginnen. 
Ter herinnering: dit nummer geeft aan over het hoeveelste medische psychiatrisch verblijf van deze patiënt het gaat 
binnen deze psychiatrische instelling. Het volgnummer wordt automatisch door het programma toegekend. 
Een patiënt die in de "oude" instelling zijn derde medisch-psychiatrisch verblijf had krijgt bij overname in  de nieuwe 
instelling dus een nieuw volgnummer gelijk aan 1. 
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1. Fusie-instelling met reeds bestaand CIV nummer 
 
Hier wordt de procedure beschreven bij een fusie van instellingen waarbij het CIV-nummer van de nieuwe 
gefusioneerde instelling reeds voorkomt in de MPG nationale databank. De ‘oude’ instelling moet worden afgesloten 
en de ‘nieuwe instelling’ wordt uitgebreid met gegevens (patiënten, leefeenheden, diensten, personeel,...) uit de oude 
instelling. Dit betekent dat er van de nieuwe instelling slechts één export van MPG-gegevens naar de FOD toegelaten 
is.  

Afsluiten van de oude instelling: 

Algemene regel : 
Al de lopende behandelingsperiodes, de diensten en de leefeenheden in de oude instelling moeten worden afgesloten 
op datum van de administratieve sluiting van deze instelling, en worden aldus mee in de export naar de FOD 
opgenomen. 
 
De op de sluitingsdatum nog aanwezige patiënten worden dus op die datum administratief ontslagen uit de oude 
instelling. Deze administratieve ontslagen worden ingevoerd als medisch ontslag.  
 
Dit laatste is nodig om de openstaande MT-fiches, behandelingsperiodes, af te sluiten op de sluitingsdag, waardoor 
ze mee in de export naar de FOD worden opgenomen. Het medisch ontslag sluit bovendien ook elk medisch 
psychiatrisch verblijf in deze oude instelling af. Dit betekent meteen dat ook in de nationale databank alle medisch 
psychiatrische verblijven in dit  CIV-nummer worden afgesloten. 
 
De laatste verzending van de MPG-gegevens van de oude instelling bevat bijgevolg al de behandelingsgegevens tot 
de sluitingsdag en het medisch ontslag van alle op de sluitingsdag nog in medische behandeling zijnde patiënten. 

In concreto : 
• Men voert in de oude instelling alle bewegingen in tot en met de sluitingsdatum. 
 
• Voor elke patiënt aanwezig in de oude instelling op datum van de administratieve sluiting voert men een medisch 

ontslag (beweging code 60) in op deze sluitingsdatum. Voor patiënten die in intermediair ontslag zijn op datum 
van de administratieve sluiting zet men het intermediair ontslag om in een medisch ontslag op datum van het 
intermediair ontslag. 

 
• Het medisch ontslag sluit de laatste behandelingsperiode in de oude instelling af. Men vult voor deze 

behandelingsperiode de informatieblokken 5, 6 en 7 in. 
 
• De verschillende items van dit MD-record (informatieblok 10) moeten als volgt worden ingevuld : 
 
Datum beweging :   sluitingsdatum 
Wijze van ontslag : 10 Met wederzijds akkoord 
Overblijvende problemen bij medisch ontslag :  de situatie op de ontslagdatum 
Voorgestelde nazorg en nabehandeling :  
 60 – Residentiële professionele hulp of 
 98 – Niet voorgesteld als nazorg 
Bestemming :  
 41 Psychiatrisch ziekenhuis of 
 42 PAAZ 
 43 Psychiatrisch verzorgingstehuis 
 44 Beschut wonen 
 
Het blanco laten van deze ontslagrecords zou voor gevolg hebben dat de ‘laatste’ export van de oude instelling een 
hoog aantal ‘ontbrekende gegevens’ bevat. De administratie zou dan een uitzondering moeten toestaan op het 
maximum toegelaten % niet ingevulde velden. 
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• De verschillende kenletters van behandeldiensten in de oude instelling worden afgesloten op de sluitingsdatum. 

Einde activiteit = sluitingsdatum. 
 
• De verschillende leefeenheden in de oude instelling worden afgesloten op de sluitingsdatum. Einde activiteit = 

sluitingsdatum. 

Export van de gegevens : 
Na het invoeren van deze bewegingen en het invullen van de gegevens, mag men de exportprocedure uitvoeren om 
de laatste export van MPG-gegevens uit de oude instelling aan te maken. 
 
De hierboven vermelde regels houden in dat de laatste export van de oude instelling voor elk patiënt die aanwezig 
was op datum van de administratieve sluiting ten minste de volgende records zal bevatten: 
 

♦ 1 MA record 
♦ 1 MT record 
♦ 1 MD record 

 

Procedures m.b.t. de nieuwe instelling : 

Algemene regel : 
Voor patiënten die reeds voor de openingsdatum medisch opgenomen waren en aanwezig zijn in de nieuwe instelling 
verandert er niets. Hun behandeling loopt gewoon door. 
Al de patiënten op de sluitingsdatum aanwezig in de oude instelling worden op de openingsdatum medisch 
opgenomen in de nieuwe instelling.  

In concreto : 
 
Men moet in het MPG-programma geen nieuwe instelling creëren. 
De nieuwe instelling is immers een bestaande instelling die de erkende bedden / plaatsen en patiënten uit de oude 
instelling op de openingsdatum overneemt. In deze instelling, die haar CIV-nummer behoudt, moet men bijgevolg de 
gegevens betreffende de leefeenheden en kenletters aanpassen en de patiënten uit de oude instelling medisch 
opnemen. 
 
• Men moet in het MPG programma eerst de leefeenheden en kenletters aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo nodig 

moet men nieuwe leefeenheden en/of kenletters creëren op datum van de openingsdatum. 
 
• Al de aanwezige patiënten afkomstig uit de oude instelling moet men op de openingsdatum  medisch opnemen in 

deze nieuwe instelling. 
 
• In Informatieblok 3 voert men de DSM-IV diagnose in die van toepassing is op de openingsdatum. 
 
• Informatieblok 4 geeft het toestandsbeeld van de patiënt en de doelstellingen van het team weer op de 

openingsdatum. 

Bijzonder gevallen : 
Het kan zijn dat sommige patiënten reeds intermediair ontslagen waren uit de oude instelling voor de sluitingsdatum. 
Indien zij in de nieuwe instelling pas na de openingsdatum worden heropgenomen, voert men dit in als een nieuwe 
medische opname. 
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Implicaties en aanbevelingen : 

* Identificatienummer van de patiënt : 
Men neemt de identificatienummers van de patiënten (MA01/H07) uit de oude instellingen over in de nieuwe 
instelling. De identificatienummers moeten ook binnen de nieuwe instelling uniek zijn.  
Indien een patiënt uit de "oude" instellingen eenzelfde identificatienummer heeft als een patiënt in de nieuwe 
instelling, dan moet men aan de patiënt afkomstig uit de oude instelling een nieuwe identificatienummer toekennen. 
 
* Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf : 
Het volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf (MA02/H08) zal voor patiënten die komen uit de oude instelling in 
de "nieuwe" instelling vanaf nr 1 herbeginnen. 
Ter herinnering: dit nummer geeft aan over de hoeveelste medische behandeling van deze patiënt het gaat binnen 
deze psychiatrische instelling. Het volgnummer wordt automatisch door het programma toegekend. 
Een patiënt die in de "oude" instelling zijn derde medisch-psychiatrisch verblijf had krijgt bij medische opname in  
de nieuwe instelling dus een nieuw volgnummer gelijk aan 1. 
 
 
 



       VI. Export - Recordtekening - 1 

 
 

6.7 RECORDTEKENINGEN 
 
De exportbestanden voor verzending naar de Federale Overheidsdienst (FOD) hebben een vaste recordstructuur waarbij het eerste deel steeds een vaste veldstructuur heeft als volgt: 
 
 
Zone Pos Leng. 

 
Type Veld Naam Code 

1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID: CIV - nummer toegekend door MvV  
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 1,2,3,4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 1,2,3,4,5,6
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben ccyy 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf uit MA 
9      31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11 42 2 N H11 Versie MPG toegekend door MvV  
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SI // GEGEVENSNIVEAU: 01 / GEGEVENSTYPE 01 : ALGEMENE KENMERKEN VAN DE INSTELLING 

Zone Pos Leng. Type   Veld Omschrijving Codes 
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische InstellingType Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 1
4       8 2 N H04 Gegevenstype 1
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling blanco 
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 000 
9       31 1 N H09 Code lange duur 0

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

 12 44 25 AN SI02 Naam van de verantwoordelijke van de M.P.G.-registratie  
 13 69 6 AN SI03 Erkenningsnummer partner 1 in het  samenwerkingsverband voor BeWo  
 14 75 6 AN SI04 Erkenningsnummer partner 2 in het  samenwerkingsverband voor BeWo  
 15 81 6 AN SI05 Erkenningsnummer partner 3 in het  samenwerkingsverband voor BeWo  
 16 87 6 AN SI06 Erkenningsnummer partner 4 in het samenwerkingsverband voor BeWo  
 17 93 6 AN SI07 Erkenningsnummer partner 5 in het samenwerkingsverband voor BeWo  
18 99 6 AN SI08 Erkenningsnummer partner 6 in het samenwerkingsverband voor BeWo  
19 105 5  N SI09 NIS-code van de gemeente van de zetel van het regionale overlegplatform  
20 110 3 N SI10 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A* 0-999 
21 113 3 N SI11 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A1 0-999 
22 116 3 N SI12 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter A2 0-999 
23 119 3 N SI13 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K 0-999 
24 122 3 N SI14 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K1 0-999 
25 125 3 N SI15 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter K2 0-999 
26 128 3 N SI16 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T 0-999 
27 131 3 N SI17 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T1 0-999 
28 134 3 N SI18 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter T2 0-999 
29 137 3 N SI19 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFB 0-999 
30 140 3 N SI20 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter TFP 0-999 
31 143 3 N SI21 Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter VP 0-999 
32       146 289 N Filler
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• Aantal erkende bedden/plaatsen onder kenletter R voor de initiatieven voor beschut wonen en kenletter Q voor de psychiatrische verzorgingstehuizen 
 
RR // GEGEVENSNIVEAU: 02 / GEGEVENSTYPE: 01 GEREALISEERDE VERPLEEGDAGEN 
 

Zone Pos Leng. Type   Veld Omschrijving Codes 
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 2
4       8 2 N H04 Gegevenstype 1
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling blanco 
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 000 
9       31 1 N H09 Code lange duur 0

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

 12  44 1 N RR01 Kwartaal van het jaar 1,2,3,4 
 13 45   3 AN RR02 Kenletter van de dienst A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Q,R 
 14 48 6.2 N RR03 Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor volledige hospitalsatie  
 15 56 6.2 N RR04 Gemiddeld aantal bedden/plaatsen voor partiële hospitalsatie  
  16 64 2 N RR05 Maand 1 1,4,7,10 
 17 66 8.2 N RR06 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 1  
 18 76 8.2 N RR07 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen  1   
19 86   8.2 N RR08 Aantal gerealiseerde geponder. partiële verpleegdagen 1  
 20 96 2 N RR09 Maand 2 2,5,8,11 
21 98 8.2 N RR10 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 2   
22 108 8.2 N RR11 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen   2  
23 118 8.2 N RR12 Aantal gerealiseerde geponder.  partiële verpleegdagen 2  
24        128 2 N RR13 Maand 3 3,6,9,12
25 130 8.2 N RR14 Aantal gerealiseerde volledige verpleegdagen 3  
26 140 8.2 N RR15 Aantal gerealiseerde partiële verpleegdagen   3  
27 150 8.2 N RR16 Aantal gerealiseerde geponder. partiële verpleegdagen 3  
28       160 275 N Filler
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SU // GEGEVENSNIVEAU 03 / GEGEVENSTYPE 01 : GEGEVENS M.B.T. DE FUNCTIONELE ORGANISATIE : LEEFEENHEDEN 
 

Zone Pos Leng. Type   Veld Omschrijving Codes 
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 3
4       8 2 N H04 Gegevenstype 1
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling blanco 
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 000 
9       31 1 N H09 Code lange duur 0

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

 12  44 3  N SU01  ID-Nummer van de leefeenheid 1-998 
13  47 3  N SU02  Aantal bedden/plaatsen in 1-persoonskamers 0-999 
 14  50 3  N SU03  Aantal bedden/plaatsen in 2-persoonskamers 0-999 
 15  53 3  N SU04  Aantal bedden/plaatsen in meerpersoonskamers 0-999 
16 56 8 D SU05 Datum opening leefeenheid  ddmmccyy 
17 64 8 D SU06 Datum sluiting leefeenheid  ddmmccyy 
16        72 363 N Filler
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ST // GEGEVENSNIVEAU: 03 / GEGEVENSTYPE: 02 = ST  SAMPLE TEAM 
 

Zone Pos Leng. Type   Veld Omschrijving Codes 
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 3
4       8 2 N H04 Gegevenstype 2
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling blanco 
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 000 
9       31 1 N H09 Code lange duur 0

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

12       44 8 D PT01 Datum registratiedag ddmmccyy
13 52 3 N PT02 ID-Nummer van de leefeenheid 1-998 
14  55 2.2 N PT03 Aantal F.T.E. psychiatrisch verpleegkundigen (a1 & a2) 0000-9999 
15  59 4 N PT04 Aantal uren psychiatrisch verpleegkundigen (a1 & a2) 0-9999 
16  63 2.2 N PT05 Aantal F.T.E. sociaal verpleegkundigen 0000-9999 
17  67 4 N PT06 Aantal uren sociaal verpleegkundigen 0-9999 
18  71 2.2 N PT07 Aantal F.T.E. algemene en andere verpleegkundigen 0000-9999 
19  75 4 N PT08 Aantal uren algemene en andere  verpleegkundigen 0-9999 
20  79 2.2 N PT09 Aantal F.T.E. ander verzorgend personeel 0000-9999 
21  83 4 N PT10 Aantal uren ander verzorgend personeel 0-9999 
22  87 2.2 N PT11 Aantal F.T.E. stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel 0000-9999 
23  91 4 N PT12 Aantal uren stagiaires verpleegkundig en verzorgend personeel 0-9999 
24  95 2.2 N PT13 Aantal F.T.E. medische staf 0000-9999 
25  99 4 N PT14 Aantal uren medische staf 0-9999 
26  103 2.2 N PT15 Aantal F.T.E. psychologisch en pedagogisch personeel 0000-9999 
27  107 4 N PT16 Aantal uren psychologisch en pedagogisch  personeel 0-9999 
28  111 2.2  N PT17 Aantal F.T.E. personeel maatschappelijk  werk 0000-9999 
29  115 4 N PT18 Aantal uren personeel maatschappelijk  werk 0-9999 
30  119 2.2 N PT19 Aantal F.T.E. resocialiserend personeel 0000-9999 
31  123 4 N PT20 Aantal uren resocialiserend personeel 0-9999 
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32  127 2.2 N PT21 Aantal F.T.E. andere leden behandelingsteam 0000-9999 
33  131 4 N PT22 Aantal uren andere leden behandelingsteam 0-9999 
34  135 2.2 N PT23 Aantal F.T.E. stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel 0000-9999 
35  139 4 N PT24 Aantal uren stagiaires exclusief verpleegkundig, verzorgend personeel 0-9999 
36        143 292 N Filler
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IMT // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE:  01 = IDENTIFICATION MEDICAL TREATMENT 
 
Zone       Pos Leng. Type Veld Omschrijving Codes

1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 1
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

12       44 4 N IP03 geboortejaar ccyy
13       48 1 N IP04 geslacht 1,2
14       49 1 N IP05 # records MA 1
15 50 2 N IP06 # records MT 0 - 99 
16 52 2 N IP07 # records ID 0 - 99 
17 54 1 N IP08 # records MD 0 - 1 
18 55 2 N IP09 # records SP 0 - 14 
19       57 378 N Filler
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MA // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE:  02 = MEDICAL ADMISSION 
 
Zone       Pos Leng Type VELD Omschrijving CODE

1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 2
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

12 44 6 N MA03 Maand, Jaar van Medisch-psychiatrische  opname mmccyy 
13 50 1 N MA04 Dag van de week  1,2,3,4,5,6,7 
14 51 3 AN MA05 Kenletter van de behandeldienst  A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Z,Q,R 
15 54 3 N MA06 ID-Nummer van de leefeenheid  1 - 999 
16 57 5 N MA07 Arrondissement / Agglomeratie  
17       62 1 N MA08 Type opname 1,2,9
18 63 2 N MA09 Wijze van opname  10,21,22,23,24,29,30,96,99 
19 65 2 N MA10.01 Tussenkomende persoon L 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99 
20 67 2 N MA10.02 Tussenkomende persoon  VL 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99 
21 69 2 N MA10.03 Tussenkomende persoon  DL 10,11,12,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,98,99 
22      71 2 N MA11 Leefmilieu voor opname 10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,96,98,99 
23 73 2 N MA12 Type laatst beëindigd onderwijs 1,2,96,98,99 
24 75 2 N MA13 Niveau laatst beëindigd onderwijs 10,20,31,32,33,34,35,36,37,41,42,96,98,99 
25 77 2 N MA14 Beroepsstatus bij opname 11,12,13,21,22,31,32,33,34,35,36,37,38,39,96,98,99 
26 79 2 N MA15 Huidig of laatste hoofdberoep 11,12,13,14,21,22,23,30,96,98,99 
27 81 5 AN MA16.01   As1 / 1 DSM-IV  
28 86 5 AN MA16.02 As1 / 2 DSM-IV  
29 91 5 AN MA16.03  As1 / 3 DSM-IV  
30 96 5 AN MA16.04 As2 / 1 DSM-IV  
31 101 5 AN MA16.05  As2 / 2 DSM-IV  
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32 106 5 AN MA16.06  As3 / 1 DSM-IV  
33 111 5 AN MA16.07 As3 / 2 DSM-IV  
34 116 5 AN MA16.08 As3 / 3 DSM-IV  
35 121 1 N MA16.09  Hoofddiagnose op As: 1,2,3 
36 122 1 N MA16.10  Geen problemen aangeduid 0,1 
37 123 1 N MA16.11   Binnen de primaire steungroep 0,1 
38 124 1 N MA16.12 Gebonden aan de sociale omgeving 0,1 
39        125 1 N MA16.13 Opvoedingsproblemen 0,1
40       126 1 N MA16.14 Werkproblemen 0,1
41        127 1 N MA16.15 Woonproblemen 0,1
42        128 1 N MA16.16 Financiële problemen 0,1
43 129 1 N MA16.17 Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 0,1 
44 130 1 N MA16.18 Met justitie/politie of misdaad 0,1 
45 131 1 N MA16.19 Andere psychosociale en omgevingsproblemen 0,1 
46 132 3 N MA16.20 As5  GAF-schaal: Algehele beoordeling van het functioneren 0 - 100 
47       135 300 N Filler
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MT // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE:  03 = MEDICAL TREATMENT 
 

Zone       Pos Leng. Type VELD Omschrijving CODE
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 3
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG
12       44 2 N MT03 Type beweging 10,21,22,23,42,43,44,50,51,70
13 46 3 N MT04 Volgnummer beweging  1 - 999 
14 49 5 N MT05 Begin behandelings- verblijfsperiode: aantal dagen sinds 

medisch-psychiatrische opname  
0 - 99999 

15 54 3 AN MT06 Kenletter van de behandeldienst  A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Q,R 
16 57 3 N MT07 ID-Nummer van de leefeenheid  1 - 998 
17 60 5 N MT08 Einde behandelings- verblijfsperiode 

aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
0 - 99999 

18     65 5 N MT09 Aantal gefactureerde verpleeg/verblijfsdagen 0 - 183 
19       70 1 N MT10.01 Zelfmoordgedachten 0,1,2
20       71 1 N MT10.02 Auto-agressie dreiging 0,1,2
21       72 1 N MT10.03 Auto-agressie daden 0,1,2
22       73 1 N MT10.04 Vijandig, gespannen, negativistisch 0,1,2
23       74 1 N MT10.05 Agressiviteit t.o.v. objecten 0,1,2
24       75 1 N MT10.06 Agressiviteit t.o.v. personen 0,1,2
25 76 1 N MT10.07 Depressieve stemming, minderwaardigheid 0,1,2 
26       77 1 N MT10.08 Vertraging, verminderd gevoelsleven 0,1,2
27       78 1 N MT10.09 Onaangepaste gevoelens 0,1,2
28 79 1 N MT10.10 Agitatie, verbale agressie  0,1,2 
29       80 1 N MT10.11 Angst, vrees, fobie 0,1,2
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30       81 1 N MT10.12 Obsessies, compulsies 0,1,2
31       82 1 N MT10.13 Sociaal teruggetrokken 0,1,2
32       83 1 N MT10.14 Euforie 0,1,2
33       84 1 N MT10.15 Hallucinaties 0,1,2
34       85 1 N MT10.16 Wanen 0,1,2
35       86 1 N MT10.17 Wantrouwen - achterdocht 0,1,2
36       87 1 N MT10.18 Grootheidsgedachten (megalomanie) 0,1,2
37 88 1 N MT10.19 Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 0,1,2 
38 89 1 N MT10.20 Problemen i.v.m. alcohol 0,1,2 
39       90 1 N MT10.21 Problemen i.v.m. medicatie 0,1,2
40 91 1 N MT10.22 Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 0,1,2 
41 92 1 N MT10.23 Problemen i.v.m. ander druggebruik 0,1,2 
42       93 1 N MT10.24 Antisociale houding 0,1,2
43       94 1 N MT10.25 Somatische overbezorgdheid 0,1,2
44       95 1 N MT10.26 Desoriëntatie 0,1,2
45 96 1 N MT10.27 Problemen i.v.m. geheugen 0,1,2 
46 97 1 N MT10.28 Problemen i.v.m. taal 0,1,2 
47 98 1 N MT10.29 Ander psychisch probleem 0,1,2 
48      99 24 AN MT10.29A omschrijving
49 123 1 N MT10.30 met de kinderen 0,1,2 
50 124 1 N MT10.31 met de partner 0,1,2 
51 125 1 N MT10.32 met de ouderfiguren 0,1,2 
52 126 1 N MT10.33 met andere familieleden 0,1,2 
53       127 1 N MT10.34 ander relatieprobleem 0,1,2
54      128 24 AN MT10.34A omschrijving
55       152 1 N MT10.35 Studies 0,1,2
56       153 1 N MT10.36 Werk 0,1,2
57       154 1 N MT10.37 Huishouden 0,1,2
58       155 1 N MT10.38 Vrije tijd 0,1,2
59 156 1 N MT10.39 Ander probleem in het sociaal functioneren 0,1,2 
60     157 24 AN MT10.39A omschrijving  
61       181 1 N MT10.40 Intellectueel 0,1,2
62       182 1 N MT10.41 Motorisch 0,1,2
63       183 1 N MT10.42 Taal 0,1,2
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64       184 1 N MT10.43 Affectief 0,1,2
65       185 1 N MT10.44 Ander ontwikkelingsprobleem 0,1,2
66      186 24 AN MT10.44A omschrijving
67       210 1 N MT10.45 Vermoeidheid 0,1,2
68       211 1 N MT10.46 Slaapproblemen 0,1,2
69       212 1 N MT10.47 Eetproblemen 0,1,2
70 213 1 N MT10.48 Algemene lichamelijke achteruitgang 0,1,2 
71       214 1 N MT10.49 Sexuele problemen 0,1,2
72 215 1 N MT10.50 Enuresis / encopresis 0,1,2 
73 216 1 N MT10.51 Epileptische toeval, convulsies 0,1,2 
74       217 1 N MT10.52 Spraakproblemen 0,1,2
75       218 1 N MT10.53 Ander lichamelijk probleem 0,1,2
76      219 24 AN MT10.53A omschrijving
77        243 1 N MT11.01 Symptoom 1,2,3,4
78       244 1 N MT11.02 Psychosociale aanpassing 1,2,3,4
79       245 1 N MT11.03 Oppuntstelling 1,2,3,4
80       246 1 N MT12.01 Hygiëne aansporen 1,2,3,4,5,6
81       247 1 N MT12.02 Hygiëne handelen 1,2,3,4,5,6
82      248 1 N MT12.03 Fecale continentie aansporen 1,2,3,4,5,6 
83      249 1 N MT12.04 Fecale incontinentie handelen 1,2,3,4,5,6 
84       250 1 N MT12.05 Mobiliteit aansporen 1,2,3,4,5,6
85       251 1 N MT12.06 Mobiliteit handelen 1,2,3,4,5,6
86 252 1 N MT12.07 Opstaan / liggen aansporen 1,2,3,4,5,6 
87 253 1 N MT12.08 Opstaan / liggen handelen 1,2,3,4,5,6 
88       254 1 N MT12.09 Voeding aansporen 1,2,3,4,5,6
89       255 1 N MT12.10 Voeding handelen 1,2,3,4,5,6
90 256 1 N MT12.11 Aan- en uitkleden aansporen 1,2,3,4,5,6 
91 257 1 N MT12.12 Aan- en uitkleden handelen 1,2,3,4,5,6 
92       258 1 N MT12.13 IV, perfusie 1,2,3,4,5,6
93       259 1 N MT12.14 I.M., S.C., I.D. 1,2,3,4,5,6
94       260 1 N MT12.15 Per os 1,2,3,4,5,6
95 261 1 N MT12.16 Zorgen bij shocktherapie 1,2,3,4,5,6 
96 262 1 N MT12.17 Andere specifieke zorg 1,2,3,4,5,6 
97      263 24 AN MT12.17A omschrijving
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98 287 1 N MT13.01 op levens- en / of zelfmoordgevaar 1,2,3,4,5,6 
99 288 1 N MT13.02 op vitale parameters  (BD, T°, ...) 1,2,3,4,5,6 

100    289 1 N MT13.03 op het onder invloed zijn (alcohol, drugs, medicatie,...) 1,2,3,4,5,6 
101 290 1 N MT13.04 via monitoring  1,2,3,4,5,6 
102       291 1 N MT13.05 op beschermingsmiddelen 1,2,3,4,5,6
103 292 1 N MT13.06 op afzondering in een isoleerkamer 1,2,3,4,5,6 
104 293 1 N MT13.07 op een separatie 1,2,3,4,5,6 
105       294 1 N MT13.08 op uitgangscontrole 1,2,3,4,5,6
106       295 1 N MT13.09 op uitgangsverbod 1,2,3,4,5,6
107 296 1 N MT13.10 andere specifieke toezichtsmaatregel 1,2,3,4,5,6 
108       297 1 N MT14.01 Lichamelijk onderzoek 1,2,3,4,5
109       298 1 N MT14.02 Mentaal onderzoek 1,2,3,4,5
110       299 1 N MT14.03 Sociale evaluatie 1,2,3,4,5
111       300 1 N MT14.04 Psychologisch testonderzoek 1,2,3,4,5
112       301 1 N MT14.05 Verpleegkundige evaluatie 1,2,3,4,5
113       302 1 N MT14.06 Logopedisch testonderzoek 1,2,3,4,5
114       303 1 N MT14.07 Neurofysiologisch bilan 1,2,3,4,5
115       304 1 N MT14.08 Biologisch bilan 1,2,3,4,5
116       305 1 N MT14.09 Stafvergadering behandelingsteam 1,2,3,4,5
117 306 1 N MT14.10 Overleg met het netwerk 1,2,3,4,5 
118       307 1 N MT14.11 Medisch-juridisch overleg 1,2,3,4,5
119       308 1 N MT14.12 Specifiek protocol 1,2,3,4,5
120 309 1 N MT14.13 Andere specifieke evaluatie 1,2,3,4,5 
121       310 1 N MT15.01 Anxiolytica 1,2,3,4,5,6
122       311 1 N MT15.02 Antidepressiva 1,2,3,4,5,6
123       312 1 N MT15.03 Neuroleptica 1,2,3,4,5,6
124       313 1 N MT15.04 Langwerkende neuroleptica 1,2,3,4,5,6
125       314 1 N MT15.05 Slaapmiddelen 1,2,3,4,5,6
126       315 1 N MT15.06 Thymostabilisatoren 1,2,3,4,5,6
127       316 1 N MT15.07 Noötropica 1,2,3,4,5,6
128 317 1 N MT15.08 Somatische medicatie ( niet psychotropisch ) 1,2,3,4,5,6 
129 318 1 N MT15.09 Andere psychotrope of psychofysiologische behandeling 1,2,3,4,5,6 
130       319 24 AN MT15.09A omschrijving
131       343 1 N MT16.01 Gespreksbegeleiding 1,2,3,4,5
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132 344 1 N MT16.02 Relatie-, gezinstherapie  1,2,3,4,5 
133       345 1 N MT16.03 Psychotherapie individueel 1,2,3,4,5
134       346 1 N MT16.04 Psychotherapie in groep 1,2,3,4,5
135 347 1 N MT16.05 Kinesitherapie, Psychomotorische therapie 1,2,3,4,5 
136       348 1 N MT16.06 Logopedie 1,2,3,4,5
137 349 1 N MT16.07 Ergotherapie: economisch productief 1,2,3,4,5 
138 350 1 N MT16.08 Ergotherapie: economisch niet productief  1,2,3,4,5 
139 351 1 N MT16.09 ADL training van de basisfuncties 1,2,3,4,5 
140 352 1 N MT16.10 Socioculturele en vrijetijdsbegeleiding 1,2,3,4,5 
141 353 1 N MT16.11 Cognitief intellectuele training 1,2,3,4,5 
142       354 1 N MT16.12 Psychopedagogische interventie 1,2,3,4,5
143        355 1 N MT16.13 Sociaal-maatschappelijke begeleiding 1,2,3,4,5
144 356 1 N MT16.14 Andere relationele behandeling  1,2,3,4,5 
145       357 24 AN MT16.14A omschrijving
146 381 5 AN MT17.01   As1 / 1 DSM-IV  
147 386 5 AN MT17.02 As1 / 2 DSM-IV  
148 391 5 AN MT17.03  As1 / 3 DSM-IV  
149 396 5 AN MT17.04 As2 / 1 DSM-IV  
150 401 5 AN MT17.05  As2 / 2 DSM-IV  
151 406 5 AN MT17.06  As3 / 1 DSM-IV  
152 411 5 AN MT17.07 As3 / 2 DSM-IV  
153 416 5 AN MT17.08 As3 / 3 DSM-IV  
154 421 1 N MT17.09  Hoofddiagnose op As: 1,2,3 
155 422 1 N MT17.10  Geen problemen aangeduid 0,1 
156 423 1 N MT17.11   Binnen de primaire steungroep 0,1 
157 424 1 N MT17.12 Gebonden aan de sociale omgeving 0,1 
158        425 1 N MT17.13 Opvoedingsproblemen 0,1
159       426 1 N MT17.14 Werkproblemen 0,1
160        427 1 N MT17.15 Woonproblemen 0,1
161        428 1 N MT17.16 Financiële problemen 0,1
162 429 1 N MT17.17 Met toegankelijkheid v.d. gezondheidsdiensten 0,1 
163 430 1 N MT17.18 Met justitie/politie of misdaad 0,1 
164 431 1 N MT17.19 Andere psychosociale en omgevingsproblemen 0,1 
165 432 3 N MT17.20 As5 GAF-schaal: Algehele beoordeling van het functioneren 0 - 100 
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ID // GEGEVENSNIVEAU 04 / GEGEVENSTYPE: 04 = INTERMEDIATE DISCHARGE 
 
Zon       Pos Leng. Type VELD Omschrijving CODE

1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 4
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

12 44 3 N ID03 Volgnummer beweging  2 - 999 
13      47 5 N ID04 Intermediair ontslag:

aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname  
0 - 99999 

14 52 3 AN ID05 Kenletter van de behandeldienst  A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Q,R 
15 55 3 N ID06 ID-Nummer van de leefeenheid  1 - 998 
16 58 2 N ID07 Verwacht aantal dagen 0 - 30 
17       60 2 N ID08 Bestemming 1,2,3,96,99
18       62 2 N ID09 Reden 1,2,3,96,99
19      64 5 N ID10 Intermediaire heropname:

aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
0 - 99999 

20       69 366 N Filler
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MD // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 05 = MEDICAL DISCHARGE 
 
Zone       Pos Leng. Type Veld Omschrijving CODE

1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 5
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,4

10       32 10 N H10 Filler 0000000000
11       42 2 N H11 Versie MPG

12 44 3 N MD03 Volgnummer beweging  2 - 999 
13      47 5 N MD04 Medisch ontslag:

aantal dagen sinds medisch-psychiatrische opname 
0 - 99999 

14 52 3 AN MD05 Kenletter van de behandeldienst  A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Q,R 
15 55 3 N MD06 ID-Nummer van de leefeenheid  1 - 998 
16 58 2 N MD07 Wijze van ontslag 10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,31,32,33,34,35, 41,42,43,44,45,99 
17       60 1 N MD08.01 Zelfmoordgedachten 0,1,2
18       61 1 N MD08.02 Auto-agressie dreiging 0,1,2
19       62 1 N MD08.03 Auto-agressie daden 0,1,2
20       63 1 N MD08.04 Vijandig, gespannen, negativistisch 0,1,2
21       64 1 N MD08.05 Agressiviteit t.o.v. objecten 0,1,2
22       65 1 N MD08.06 Agressiviteit t.o.v. personen 0,1,2
23 66 1 N MD08.07 Depressieve stemming, minderwaardigheid 0,1,2 
24       67 1 N MD08.08 Vertraging, verminderd gevoelsleven 0,1,2
25       68 1 N MD08.09 Onaangepaste gevoelens 0,1,2
26 69 1 N MD08.10 Agitatie, verbale agressie  0,1,2 
27       70 1 N MD08.11 Angst, vrees, fobie 0,1,2
28       71 1 N MD08.12 Obsessies, compulsies 0,1,2
29       72 1 N MD08.13 Sociaal teruggetrokken 0,1,2
30       73 1 N MD08.14 Euforie 0,1,2
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31       74 1 N MD08.15 Hallucinaties 0,1,2
32       75 1 N MD08.16 Wanen 0,1,2
33       76 1 N MD08.17 Wantrouwen , achterdocht 0,1,2
34       77 1 N MD08.18 Grootheidsgedachten (megalomanie) 0,1,2
35 78 1 N MD08.19 Overdreven afhankelijkheid t.o.v. personen 0,1,2 
36 79 1 N MD08.20 Problemen i.v.m. alcohol 0,1,2 
37       80 1 N MD08.21 Problemen i.v.m. medicatie 0,1,2
38 81 1 N MD08.22 Problemen i.v.m. intraveneus druggebruik 0,1,2 
39 82 1 N MD08.23 Problemen i.v.m. ander druggebruik 0,1,2 
40       83 1 N MD08.24 Antisociale houding 0,1,2
41       84 1 N MD08.25 Somatische overbezorgdheid 0,1,2
42       85 1 N MD08.26 Desoriëntatie 0,1,2
43 86 1 N MD08.27 Problemen i.v.m. geheugen 0,1,2 
44 87 1 N MD08.28 Problemen i.v.m. taal 0,1,2 
45 88 1 N MD08.29 Ander psychisch probleem 0,1,2 
46       89 24 AN MD08.29A omschrijving
47 113 1 N MD08.30 met de kinderen 0,1,2 
48 114 1 N MD08.31 met de partner 0,1,2 
49 115 1 N MD08.32 met de ouderfiguren 0,1,2 
50 116 1 N MD08.33 met andere familieleden 0,1,2 
51       117 1 N MD08.34 ander relatieprobleem 0,1,2
52       118 24 AN MD08.34A omschrijving
53       142 1 N MD08.35 Studies 0,1,2
54       143 1 N MD08.36 Werk 0,1,2
55       144 1 N MD08.37 Huishouden 0,1,2
56       145 1 N MD08.38 Vrije tijd 0,1,2
57 146 1 N MD08.39 Ander probleem in het sociaal functioneren 0,1,2 
58       147 24 AN MD08.39A omschrijving
59       171 1 N MD08.40 Intellectueel 0,1,2
60       172 1 N MD08.41 Motorisch 0,1,2
61       173 1 N MD08.42 Taal 0,1,2
62       174 1 N MD08.43 Affectief 0,1,2
63       175 1 N MD08.44 Ander ontwikkelingsprobleem 0,1,2
64       176 24 AN MD08.44A omschrijving
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65       200 1 N MD08.45 Vermoeidheid 0,1,2
66       201 1 N MD08.46 Slaapproblemen 0,1,2
67       202 1 N MD08.47 Eetproblemen 0,1,2
68 203 1 N MD08.48 Algemene lichamelijke achteruitgang 0,1,2 
69       204 1 N MD08.49 Sexuele problemen 0,1,2
70 205 1 N MD08.50 Enuresis / encopresis 0,1,2 
71 206 1 N MD08.51 Epileptische toeval, convulsies 0,1,2 
72       207 1 N MD08.52 Spraakproblemen 0,1,2
73       208 1 N MD08.53 Ander lichamelijk probleem 0,1,2
74       209 24 AN MD08.53A omschrijving
75       233 1 N MD09.01 Symptoom 1,2,3,4
76       234 1 N MD09.02 Psychosociale aanpassing 1,2,3,4
77       235 1 N MD09.03 Oppuntstelling 1,2,3,4
78       236 2 N MD10.01 Basiszorgen 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
79 238 2 N MD10.02 Toedienen van een medicamenteuze behandeling en/of 

verpleegtechnische zorgen 
10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 

80       240 2 N MD10.03 Toezicht 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
81       242 2 N MD10.04 Evaluatie 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
82       244 2 N MD10.05 Somatische behandeling 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
83       246 2 N MD10.06 Psychotrope behandeling 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
84       248 2 N MD10.07 Relationele behandeling 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
85       250 2 N MD10.08 Sociaal-maatschappelijke begeleiding 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98
86 252 2 N MD10.09 Andere te specifiëren nazorg 10,21,22,23,24,25,26,30,40,41,50,60,98 
87       254 24 AN MD10.09A omschrijving
88      278 2 N MD11 Bestemming 10,21,22,23,24,31,32,33,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,96,98,99 
89       280 155 N Filler
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SP // GEGEVENSNIVEAU: 04 / GEGEVENSTYPE: 06 = SAMPLE PATIENT 
 

Zone Pos Leng. Type   Veld Omschrijving Codes 
1 1 2 N H01 Type Psychiatrische Instelling 71, 72, 73, 74 
2 3 3 N H02 Instelling-ID / toegekend door MvV 0 - 999 
3       6 2 N H03 Gegevensniveau 4
4       8 2 N H04 Gegevenstype 6
5 10 4 N H05 Jaar waarop de gegevens betrekking hebben CCYY 
6 14 1 N H06 Statistische periode waarop de gegevens betrekking hebben 1,2 
7 15 13 AN H07 ID-nummer Patiënt / toegekend door instelling  
8 28 3  N H08 Volgnummer Medisch-psychiatrisch verblijf/ uit MA 1 - 999 
9       31 1 N H09 Code lange duur 1,2,3,4

10      32 10 N H10 Filler 0000000000 
11       42 2 N H11 Versie MPG

12       44 8 D PI02 Datum registratiedag ddmmccyy
13 52 3 AN PI03 Kenletter van de behandeldienst A,A1,A2,K,K1,K2,T,T1,T2,TFB,TFP,VP,Q,R 
14 55 3 N PI04 ID Nummer van de leefeenheid 1 - 998 
15 58 2 N PI05 Nummer behandelingsgroep 1 0 - 99 
16 60 2  N PI06 Nummer behandelingsgroep 2  0 - 99 
17 62 1 N PI07 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de eerste dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
18 63 1 N PI08 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de tweede dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
19 64 1 N PI09 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de derde dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
20 65 1 N PI10 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vierde dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
21 66 1 N PI11 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de vijfde dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
22 67 1 N PI12 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zesde dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
23 68 1 N PI13 Aanwezigheid van de patiënt tijdens de zevende dag van de registratieweek 0,1,2,3,4 
24       69 1 N PF01 Voeding 1,2,3,4,5
25       70 1 N PF02 Wassen 1,2,3,4,5
26       71 1 N PF03 Mobiliteit 1,2,3,4,5
27       72 1 N PF04 Transfer toilet 1,2,3,4,5
28       73 1 N PF05 Incontinentie 1,2,3,4
29 74 1 N PF06 Oriëntatie in personen 1,2,3,4,5 
30 75 1 N PF07 Oriëntatie in tijd 1,2,3,4,5 
31       76 1 N PF08 Openbaar vervoer 1,2,3,4,5,9
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32       77 1 N PF09 Boodschappen 1,2,3,4,5,9
33 78 1 N PF10 Omgaan met geld 0,1,2,3,4,9 
34       79 1 N PF11 Administratieve zelfstandigheid 0,1,2,3,4,9
35 80 1 N PF12 Mate van initiatief 1,2,3,4,9 
36       81 1 N PF13 Vrije tijd 1,2,3,4,5,9
37 82 1 N PF14 Sociaal aanvaardbaar gedrag 1,2,3,4,9 
38       83 1 N PF15 Communicatie naar anderen 1,2,3,4,5
39       84 1 N PF16 Terugkoppeling op zelfpresentatie 1,2,3,4,9
40 85 1 N PF17 Bijdrage aan en het in stand houden van de sfeer 1,2,3,4,9 
41 86 1 N PF18 Belangen van anderen in de maatschappij 1,2,3,4,9 
42 87 1 N PF19 Daadwerkelijke band  met vrienden en kennissen 1,2,3,4,9 
43 88 1 N PF20 Relationeel functioneren t.a.v. medebewoners 1,2,3,4,9 
44 89 1 N PF21 Relationeel functioneren t.a.v. vrienden 0,1,2,3,4,9 
45 90 1 N PF22 Relationeel functioneren t.a.v. broers/zussen 0,1,2,3,4,9 
46  91 1 N PF23 Relationeel functioneren t.a.v. ouderfiguren 0,1,2,3,4,9 
47       92 1 N PA01 Psychiatrische urgentie 0,1
48       93 1 N PA02 Anamnese 0,1,2
49       94 1 N PA03 Gestructureerde observatie 0,1,2
50       95 1 N PA04 Diagnostische activiteiten 0,1
51      96 1 N PA05 Dieet 0,1 
52       97 1 N PA06 Arbeidsgerichte activiteiten 0,1,2,3
53 98 1 N PA07 Training socio-economische  vaardigheden 0,1 
54 99 1 N PA08 Begeleiden van huishoudelijke activiteiten 0,1,2,3,4,5 
55 100 1 N PA09 Begeleiden van socio-culturele, maatschappelijke en vrijetijdsbestedingsactiviteiten 0,1,2,3,4 
56 101 1 N PA10 Begeleiding van sociale of juridische problemen 0,1,2 
57 102 1 N PA11 Gespreksbegeleiding: relatie patiënt  - milieu 0,1,2 
58       103 1 N PA12 Psychotherapie 0,1,2,3,4
59       104 3 N PA13 Toediening psychofarmacologische medicatie 0-999
60       107 3 N PA14 Toediening somatische medicatie 0-999
61 110 3 N PA15 Toediening medicatie I.M./S.C./I.D. 0-999 
62 113 1 N PA16 Registratie van biologische parameters 0,1,2,3,4,5,6 
63       114 1 N PA17 Afnemen van bloedstaal 0,1
64       115 1 N PA18 Wondverzorging 0,1,2,3
65       116 1 N PA19 Bewegingsvrijheid 1,2,3,4

MPG - versie 01/01/03 



       VI. Export - Recordtekening - 21 

MPG - versie 01/01/03 

66 117 1 N PA20 Begeleiden van de patient naar en van een andere dienst of  instelling 0,1,2,3,4 
67       118 1 N PA21 Beschermingsmiddelen 0,1,2
68 119 1 N PA22 Afzondering in isoleerkamer 0,1 
69 120 1 N PA23 Separatie (niet in isoleerkamer) 0,1 
70       121 1 N PA24 Vaste uurroosteractiviteiten: individueel 0,1
71 122 1 N PA25 Vaste uurroosteractiviteiten: in groep 0,1,2,3,4,5 
72 123 1 N PA26 Niet-geplande, niet-gestructructureerde, begeleidende activiteiten 0,1,2,3,4,5,6,7 
73      124 311 N Filler  
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